
Nº 95 | Setembro 2018

www.cm-gaia.pt

Boletim
municipal
puBlicado a 22.10.2018



ÍNDICE

A. ASSEMBLEIA MuNICIpAL  

A.1. MINuTA DA ATA 17  3

A.2. MINuTA DA ATA 18  4

B. CâMArA MuNICIpAL  

B.1. ATA N.º 17  7

B.2. ATA N.º 18  64

C. DESpAChoS E orDENS DE SErvIço  

C.1. DESpAChoS  82

D. AvISoS E EDITAIS  

D.1. AvISoS  84

D.2. EDITAIS  85

E. rEguLAMENToS  

E.1. rEguLAMENToS EM CoNSuLTA pÚBLICA  

E.1.1. rEguLAMENTo DAS INSÍgNIAS E DISTINçÕES hoNorÍFICAS DE vILA NovA DE gAIA  134



3

 nº 95 | setembro 2018 | boletim municipal

assembleia

A.1. mINUtA DA AtA 17
reunião ordinária de 13.09.2018
Aos treze dias do mês de setembro do ano de 
dois mil e dezoito, a Assembleia Municipal de 
vila Nova de gaia, reunida em Sessão ordinária, 
tomou as seguintes deliberações: 
1) Foram, no período de Antes da ordem do 
Dia, votados os seguintes documentos: 
a) Foi uma Moção de recomendação à Câmara 
Municipal, apresentada pelo grupo parlamentar 
do BE, de “Apoio à criação do grupo de vetera-
nos da Cerâmica de vila Nova de gaia”, aprova-
da por Maioria com 35 abstenções (20 do pS e 
15 do grupo Municipal dos presidentes de Junta 
de Freguesia do pS) e 13 votos a favor (06 do 
pSD, 02 do CDS-pp, 02 do BE, 02 da CDu e 01 
do pAN). 
b) Foi uma Moção, apresentada pelo grupo 
parlamentar da CDu, “Sobre a luta dos profes-
sores e Educadores”, rejeitada por Maioria, com 
35 votos contra (20 do pS e 15 do grupo Muni-
cipal dos presidentes de Junta de Freguesia do 
pS), 08 abstenções (06 do pSD e 02 do CDS-
-pp) e 05 votos a favor (02 do BE, 02 da CDu 
e 01 do pAN). 
c) Foi uma proposta de recomendação, apre-
sentada pelo grupo parlamentar do pSD, sob a 
epígrafe “A abertura do ano escolar 2018/2019”, 
rejeitada por Maioria, com 39 votos contra (20 
do pS, 15 do grupo Municipal dos presidentes 
de Junta de Freguesia do pS, 01 do BE, 02 da 
CDu e 01 do pAN), 01 abstenção do BE e 08 vo-
tos a favor (06 do pSD e 02 do CDS-pp). 
d) Foi uma Moção, apresentada pelo grupo par-
lamentar do pSD, sobre “As atuais condições 
de funcionamento do Centro hospitalar de vila 
Nova de gaia / Espinho”, rejeitada por Maioria, 
35 votos contra (20 do pS e 15 do grupo Mu-
nicipal dos presidentes de Junta de Freguesia 
do pS), 01 abstenção do CDS-pp, e 12 votos a 
favor (06 do pSD, 02 do CDS-pp, 01 do BE, 02 
da CDu e 01 do pAN). 
e) Foi uma Moção, apresentada pelo grupo par-
lamentar do pSD, “Sobre o processo de descen-
tralização”, rejeitada por Maioria, com 36 votos 
contra (20 do pS, 15 do grupo Municipal dos 
presidentes de Junta de Freguesia do pS e 01 
do BE), 04 abstenções (01 do BE, 02 da CDu e 
01 do pAN) e 08 votos a favor (06 do pSD e 02 
do CDS-pp). 

f) Foi um voto de Louvor, apresentado pelo 
grupo Municipal do pS, “pela notável participa-
ção dos alunos António Dias e João Azevedo e 
professor Nuno Francisco, do Colégio “Cedros”, 
na Mostra Nacional de Ciência e na Feira Inter-
nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação”, 
aprovado por unanimidade.
3) No período da ordem do Dia, foram tomadas 
as seguintes deliberações:
1) Foi no ponto 4.1 da ordem de Trabalhos “Elei-
ção dos Secretário da Mesa da Assembleia Mu-
nicipal”, presente 01 proposta subscrita pelo 
grupo parlamentar do pS, para primeiro Secre-
tário da Mesa da Assembleia Municipal, tendo 
obtido 37 votos a favor, 02 votos contra, 07 
votos brancos e 01 voto nulo e, 01 proposta 
subscrita pelo grupo parlamentar do pS para 
Segundo Secretário da Mesa da Assembleia 
Municipal, tendo obtido 38 votos a favor, 01 vo-
tos contra 07, votos brancos e 01 votos nulos. 
Foram, assim, eleitos o Senhor Deputado José 
Manuel de Almeida Couto, como primeiro Se-
cretário da Mesa e a Senhora Deputada Maria 
Fernanda da rocha Almeida de Morais e Sousa, 
como Segunda Secretária da Mesa 
2) Foi o ponto 4.2. da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da proposta da Câmara Mu-
nicipal quanto à suspensão do plano de sanea-
mento financeiro em vigor, ao abrigo do art.º 
97, n.º 4 da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro, 
que aprova a Lei do orçamento de Estado para 
2018 (LoE20128)”, aprovado por unanimidade.
3) Foi o ponto 4.3. da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da proposta da Câmara Mu-
nicipal quanto à alteração ao Mapa de pessoal 
e consequente abertura do concurso externo 
de ingresso para admissão de estagiários com 
vista ao provimento de 20 lugares de Agente 
Municipal de 2ª classe da carreira de polícia Mu-
nicipal”, aprovado por unanimidade. 
4) Foi o ponto 4.4. da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da proposta da Câmara Mu-
nicipal quanto à: 1. revogação do ponto 10 da 
deliberação da Câmara Municipal de 18.06.2018 
“Contrato de Arrendamento com opção de 
compra do imóvel, propriedade do Clube de 
Futebol de oliveira do Douro, pelo valor de 
900 000,00 € (novecentos mil euros); 2. Aqui-
sição dos seguintes prédios urbanos, os quais 
constituem o Campo de Santiago ou Campo de 
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oliveira do Douro, propriedade do Clube de Fu-
tebol de oliveira do Douro, pelo valor de 900 
000,00 € (novecentos mil euros): A) prédio ur-
bano, composto por terreno “outros”, destinado 
a campo desportivo, com a área de 2 960 m2, 
sito no Lugar de S. Tiago, Freguesia de oliveira 
do Douro, descrito na Segunda Conservatória 
do registo predial de vila Nova de gaia sob o 
número 4553 – oliveira do Douro, inscrito na 
matriz predial respetiva sob o artigo 6087, com 
o valor atribuído de 317 143,00 € (trezentos e 
dezassete mil e cento e quarenta e três euros); 
B) prédio urbano, composto por terreno “ou-
tros”, destinado a campo de futebol, com a área 
de 5 440 m2, sito no Lugar de S. Tiago, Fregue-
sia de oliveira do Douro, descrito na Segunda 
Conservatória do registo predial de vila Nova 
de gaia sob o número 4965 – oliveira do Douro. 
Inscrito na matriz predial respetiva sob o artigo 
6088, com o valor atribuído de 582 857,00 € 
(quinhentos e oitenta e dois mil e oitocentos e 
cinquenta e sete euros); 3. Aprovação da Minu-
ta do Contrato promessa de Compra e venda 
com eficácia real”, aprovado por unanimidade. 
A Senhora Deputada Ivone Maria oliveira de Sá 
Santos (pSD) não participou na discussão e vo-
tação deste ponto. 
5) Foi o ponto 4.5. da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da proposta da Câmara Muni-
cipal quanto às Medidas preventivas no âmbito 
do plano de urbanização da Avenida da re-
pública, em vila Nova de gaia”, aprovado por 
Maioria, com 06 abstenções do pSD e 42 votos 
a favor (20 do pS, 15 do grupo Municipal dos 
presidentes de Junta de Freguesia do pS, 02 
do CDS-pp, 02 do BE, 02 da CDu e 01 do pAN).
6) Foi o ponto 4.6. da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da proposta da Câmara Mu-
nicipal quanto à reprogramação do ppI 2018 e 
a repartição de encargos e assunção de com-
promisso plurianual referente ao ano de 2019 
da empreitada de “Construção do pavilhão Mu-
nicipal de Canidelo”, em cumprimento do dis-
posto no art.º 22.º do Decreto Lei n.º 197/99, de 
08 de junho e nos arts. 6.º n.º 1, alínea c) da Lei 
n.º 8/2012 de 21 de fevereiro e 12.º do Decreto 
Lei n.º 127/2012, de 21 de junho”, aprovado por 
unanimidade.
7) A Assembleia Municipal tomou conhecimen-
to da “proposta da Câmara Municipal quanto à 

Correção do Mapa de Empréstimos obtidos da 
Conta de gerência de 2017”, referente ao ponto 
4.7. da ordem de Trabalhos.
E, nada mais havendo a tratar, foi esta reunião 
dada por encerrada eram 00 horas e 57 minu-
tos do dia 14 de setembro de 2018, da qual se 
lavrou a presente Ata, a qual vai ser lida e as-
sinada pelo Senhor primeiro Secretário e pelo 
Senhor presidente da Assembleia Municipal, e 
que foi aprovada por unanimidade.
primeiro Secretário, José Manuel Couto
presidente da Assembleia Municipal, Albino Al-
meida.

A.2. mINUtA DA AtA 18
reunião ordinária de 20.09.2018
Aos vinte dias do mês de setembro do ano de 
dois mil e dezoito, a Assembleia Municipal de 
vila Nova de gaia, reunida em Sessão ordinária, 
tomou as seguintes deliberações: 
1) Foi o ponto 4.8. da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da proposta da Câmara Mu-
nicipal quanto ao projeto de regulamento Mu-
nicipal que cria a Taxa de Cidade de vila Nova 
de gaia, respetiva fundamentação económica 
e financeira, nota justificativa, bem como, os 
contributos apresentados em sede de consulta 
pública”, aprovado por Maioria, com 02 votos 
contra da CDu e 42 votos a favor (20 do pS, 12 
do grupo Municipal dos presidentes de Junta 
de Freguesia do pS, 05 do pSD, 02 do CDS-pp, 
02 do BE, e 01 do pAN). 
2) Foi o ponto 4.9. da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da proposta da Câmara Mu-
nicipal quanto à abertura do procedimento do 
Concurso público com publicidade Internacio-
nal para a Concessão e Exploração do Comple-
xo Turístico do parque da Aguda, as peças do 
procedimento (programa do Concurso e Ca-
derno de Encargos) e constituição do Júri do 
Concurso”, aprovado por Maioria, com 02 votos 
contra da CDu, 10 abstenções (06 do pSD, 02 
do CDS-pp e 02 do BE) e 36 votos a favor (20 
do pS, 15 do grupo Municipal dos presidentes 
de Junta de Freguesia do pS e 01 do pAN)
3) Foi o ponto 4.10. da ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da proposta da Câma-
ra Municipal quanto à desafetação do domínio 
público municipal para o domínio privado mu-
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nicipal da área de 786,00 m2 correspondente 
à área de implantação do “grupo B”, sito no 
Bairro do Cedro, proc. n.º 1415/18 – pL – união 
de Freguesias de Mafamude e vilar do paraíso”, 
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 e 02 da 
CDu e 01 do pAN). 
4) Foi o ponto 4.11. da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da proposta da Câmara Muni-
cipal quanto à desafetação do domínio público 
municipal para o domínio privado municipal da 
área de 234,00 m2 correspondente à área de 
implantação do “grupo C”, sito no Bairro do 
Cedro, proc. n.º 1421/18 – pL – união de Fregue-
sias de Mafamude e vilar do paraíso”, 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 e 02 da CDu e 01 
do pAN). 
5) Foi o ponto 4.12. da ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da proposta da Câma-
ra Municipal quanto à desafetação do domínio 
público municipal para o domínio privado mu-
nicipal da área de 386,00 m2 correspondente 
à área de implantação do “grupo D”, sito no 
Bairro do Cedro, proc. n.º 1422/18 – pL – união 
de Freguesias de Mafamude e vilar do paraíso”, 
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 e 02 da 
CDu e 01 do pAN).
6) Foi o ponto 4.13. da ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da proposta da Câma-
ra Municipal quanto à desafetação do domínio 
público municipal para o domínio privado mu-
nicipal da área de 206,00 m2 correspondente 
à área de implantação do “grupo E”, sito no 
Bairro do Cedro, proc. n.º 1428/18 – pL – união 
de Freguesias de Mafamude e vilar do paraíso”, 
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 e 02 da 
CDu e 01 do pAN). 
7) Foi o ponto 4.14. da ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da proposta da Câmara 

Municipal quanto à desafetação do domínio pú-
blico municipal para o domínio privado munici-
pal da área de 68,00 m2 correspondente à área 
de implantação do “grupo F”, sito no Bairro do 
Cedro, proc. n.º 1435/18 – pL – união de Fregue-
sias de Mafamude e vilar do paraíso”, 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 e 02 da CDu e 01 
do pAN). 
8) Foi o ponto 4.15. da ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da proposta da Câmara 
Municipal quanto à desafetação do domínio pú-
blico municipal para o domínio privado munici-
pal da área de 171,00 m2 correspondente à área 
de implantação do “grupo g”, sito no Bairro do 
Cedro, proc. n.º 1436/18 – pL – união de Fregue-
sias de Mafamude e vilar do paraíso”, 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 e 02 da CDu e 01 
do pAN). 
9) Foi o ponto 4.16. da ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da proposta da Câma-
ra Municipal quanto à desafetação do domínio 
público municipal para o domínio privado mu-
nicipal da área de 106,00 m2 correspondente 
à área de implantação do “grupo h”, sito no 
Bairro do Cedro, proc. n.º 1437/18 – pL – união 
de Freguesias de Mafamude e vilar do paraíso”, 
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 e 02 da 
CDu e 01 do pAN). 
10) Foi o ponto 4.17. da ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da proposta da Câmara 
Municipal quanto à desafetação do domínio pú-
blico municipal para o domínio privado muni-
cipal da área de 122,00 m2 correspondente à 
área de implantação do “grupo I”, sito no Bairro 
do Cedro, proc. n.º 1438/18 – pL – união de Fre-
guesias de Mafamude e vilar do paraíso”, apro-
vado 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 e 02 da 
CDu e 01 do pAN). 
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11) Foi o ponto 4.18. da ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da proposta da Câmara 
Municipal quanto à desafetação do domínio pú-
blico municipal para o domínio privado munici-
pal da área de 113,00 m2 correspondente à área 
de implantação do “grupo J”, sito no Bairro do 
Cedro, proc. n.º 1439/18 – pL – união de Fregue-
sias de Mafamude e vilar do paraíso”, 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 e 02 da CDu e 01 
do pAN). 
12) Foi o ponto 4.19. da ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da proposta da Câma-
ra Municipal quanto à desafetação do domínio 
público municipal para o domínio privado mu-
nicipal da área de 219,00 m2 correspondente 
à área de implantação do “grupo K”, sito no 
Bairro do Cedro, proc. n.º 1441/18 – pL – união 
de Freguesias de Mafamude e vilar do paraíso”, 
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 e 02 da 
CDu e 01 do pAN). 
13) Foi incluído na ordem de Trabalhos, depois 
de cumprido o disposto no nº. 2 do Art.º 50.º da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, como ponto 
4.20. da ordem de Trabalhos “Discussão e vo-
tação da proposta da Câmara Municipal quanto 
ao processo de Transferência de Competências 
para as Autarquias Locais e para as Entidades 
Intermunicipais, nos termos da alínea a) do n.º 
2 do Art.º 4.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agos-
to: 1. Deliberar a não aceitação da transferência 
das competências no ano de 2019; 2. Acionar o 
ponto 4 do Art.º 39-º da Lei Quadro, uma vez 
que se considera que, com os dados disponí-
veis no momento, as competências referidas 
no Art.º 38.º revelam-se indispensáveis para a 
gestão direta pelo Município ou delegada por 
Acordo de Execução em vigor com as Juntas 
de Freguesia, determinando o superior interes-
se público, a eficácia e a eficiência que as mes-
mas se mantenham no âmbito de intervenção 
do Município; 3. Continuar a pugnar pela con-
cretização do processo de descentralização, 
com clareza de meios e de responsabilidades 
municipais; 4. Assumir a reanálise desta ques-

tão em 2019, já com a devida clarificação dos 
diplomas sectoriais e da sua tradução financei-
ra”, que foi aprovado por unanimidade. 
14) Foi Apreciada a Informação Escrita do 
Exmo. Senhor presidente da Câmara Municipal 
e da situação financeira do Município. 
E, nada mais havendo a tratar, foi esta reunião 
dada por encerrada eram 23 horas e 38 minu-
tos do dia 20 de setembro de 2018, da qual se 
lavrou a presente Minuta de Ata, a qual vai ser 
lida, e assinada pelo Senhor primeiro Secretário 
e pelo Senhor presidente da Assembleia Muni-
cipal, e que foi aprovada por unanimidade. 
primeiro Secretário, José Manuel Couto
presidente da Assembleia Municipal, Albino Al-
meida.
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b.1. AtA N.º 17
rEuNIÃo orDINÁrIA DA CâMArA rEALIZA-
DA NoS pAçoS Do MuNICÍpIo DE vILA NovA 
DE gAIA EM 03 DE SETEMBro 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: 
- A Senhora Diretora Municipal de Administra-
ção e Finanças, Dra. Manuela garrido 
horA DA ABErTurA: 15horas
horA DE ENCErrAMENTo: 16horas 10 minu-
tos

pErÍoDo ANTES DA orDEM Do DIA
poNTo prÉvIo Nº 1

o Senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro solicitou esclarecimentos sobre a pos-
tura do Município relativamente ao projeto pi-
loto sobre o acesso de famílias carenciadas a 
benefícios ao nível do consumo de gás.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse tratar-se de um pro-
jeto-piloto que envolve 20 municípios selecio-
nados pelo governo, de acordo com os níveis 
sócio económicos e de maior consumo deste 
“tipo de combustível”. Que das malhas urbanas, 
está incluído o município de Lisboa, que sen-

do um município que aparentemente do ponto 
de vista sócio- económico é pouco fragilizado, 
está incluído devido às zonas mais degradadas, 
onde o gás não chega. Disse que há um con-
junto de municípios, no âmbito da Área Metro-
politana do porto, que fizeram saber que estão 
empenhados em participar neste assunto, por-
que isto repercute numa redução da tarifa para 
o cliente, e essa manifestação de interesse foi 
feita, mas, na verdade não se está perante can-
didaturas, mas sim, perante uma decisão, uma 
portaria do governo, que identifica os municí-
pios. Entende que se está perante um programa 
piloto, em que o objetivo é generalizar a todo 
o país. Disse que a questão é tentar encontrar 
uma solução para que, se for um programa-pi-
loto, se perpetue e gaia possa participar. Que 
a Área Metropolitana do porto manifestou que 
todos os municípios, sem exceção, têm inte-
resse no projeto, nomeadamente, aqueles que 
não estão contemplados na listagem. Disse ser 
um assunto que a Câmara está a tentar dirimir 
com o Ministério da Economia, para tentar che-
gar a uma solução. relativamente ao número 
de famílias, disse que a questão das famílias 
desfavorecidas depende de um critério, isto é, 
se a Câmara tiver em conta uma mera defini-
ção da condição de recursos, terá dificuldade 
em obter dados. Que os dados com que a Câ-
mara trabalha, são os dados relacionados com 
os beneficiários de políticas sociais, nomeada-
mente, o subsídio de desemprego, o subsídio 
de rendimento social de inserção e as reformas 
ou pensões mais baixas. Disse que, segundo 
um trabalho desenvolvido pelo jornal o público 
relativo ao país, tem aumentado o número de 
beneficiários do rendimento mínimo e gaia tem 
aumentado o número de beneficiários, mas, ao 
contrário do que parece, isso não é necessaria-
mente um mau sinal, porque tem aumentado 
o número de beneficiários, mas tem reduzido 
o número de titulares. Que tem aumentado o 
número de beneficiários, porque o número de 
beneficiários é cada um dos elementos dos 
agregados que beneficiam, enquanto o número 
de titulares baixou e o contingente familiar tem 
aumentado, devido aos nascimentos. No que 
diz respeito ao desemprego em vila Nova de 
gaia e à inserção no mercado de trabalho, os 
resultados são positivos e, no caso concreto do 

B. CâMArA MuNICIpAL
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gás, a Câmara continuará a demonstrar o seu 
interesse e espera que rapidamente esta situa-
ção se generalize a todo o país. 

poNTo prÉvIo Nº 2
o Senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro referiu-se ao estado de degradação da 
ponte Luis I, dizendo que o jornal gaiense terá 
publicado na sua página do Facebook, duas pu-
blicações alusivas ao estado de desgaste e de 
degradação do tabuleiro inferior da ponte Luis 
I, devidamente ilustradas com fotografias, as 
quais geraram diversos comentários e manifes-
tações de insegurança e críticas aos responsá-
veis autárquicos de porto e gaia. perguntou se 
está prevista alguma intervenção em termos de 
manutenção na ponte Luís I e a quem compete, 
nesta data, a responsabilidade pela execução 
das obras. 
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse que há cerca de 7 me-
ses atrás, no início do ano, teve uma reunião nas 
Infraestruturas de portugal, onde a questão foi 
levantada. Disse haver uma dotação orçamental 
de cerca de 500 mil euros para intervencionar 
a ponte e, nessa reunião, foi feita a abordagem 
ao tipo de intervenção que se pretende fazer, 
incluindo a previsão da circulação do elétrico 
na ponte. Disse ser desnecessário lançar às pes-
soas a ideia de caos, porque o tabuleiro está 
com problemas apenas na zona dos peões. Que 
trata-se de uma obra relativamente pequena e 
que não é motivo para pânico. Que quando o 
Sr. Ministro esteve em vila Nova de gaia, aquan-
do o lançamento da obra de general Torres, a 
questão do tabuleiro da ponte Luis I, foi abor-
dada. Que enquanto predominar a visão taca-
nha de que as despesas de capital são todas 
maravilhosas e à custa das despesas de capital, 
cometem-se atos de corrupção assustadores e 
obras idiotas e que as despesas correntes são 
todas más, vai-se continuar nesta senda. Que 
tem-se de reconhecer que o país e as cidades, 
neste momento, precisam de manutenção. Que 
nesta situação em concreto, nomeadamente, o 
tabuleiro inferior da ponte Luis I, é da respon-
sabilidade das Infraestruturas de portugal, con-
tudo, quer pessoalmente quer o presidente rui 
Moreira ,fizeram intervenções públicas sobre a 
questão. Que a presente situação demonstra o 

interesse que pode ter a descentralização, por-
que quando foi assinado o protocolo da ponte 
do Infante, a qual estava ao abandono, os mu-
nicípios envolvidos, em pouco mais de meio 
ano renovaram-na. Neste caso concreto, enten-
de que deveria ser protocolado com os muni-
cípios, um modelo de manutenção. Que o país 
vai ter que evoluir e apostar menos em coisas 
megalómanas e apostar mais no equilíbrio en-
tre o que é investimento de capital inteligente 
e importante para o desenvolvimento do país e 
o que é a necessidade de haver recursos aloca-
dos à manutenção. Que do ponto de vista po-
lítico, tem-se que mudar o discurso e do ponto 
de vista técnico-jurídico tem-se que mudar a 
abordagem e, no âmbito das propostas legais 
na cimeira de Sintra, as suas foram no sentido 
de retornar a resolução fundamentada ao or-
çamento de Estado e reanalisar integralmente 
a contabilidade pública, para reclassificar des-
pesas que são classificadas generalizadamente 
como correntes, que vêm insuflar imenso o lado 
corrente. Que se o Senhor vereador fizer uma 
análise da contabilidade pública ou local, nos 
países do Norte, vai ver que gastam muito pou-
co em despesas de capital e muito do que gas-
tam em despesas de capital, ainda decorre do 
facto de eles classificarem como capital, tudo 
aquilo que beneficia um equipamento. Disse 
que a questão da ponte exige uma reflexão por 
parte de todos sobre o estado do país, no que 
diz respeito ao frenesim de fazer coisas novas, 
em vez de pôr a cidade e o país a funcionar e o 
país em muitas áreas não está a funcionar como 
devia. Disse que o tempo de crise devia de ser-
vir de exemplo, para se entender que o investi-
mento tem de ser muito mais inteligente do que 
meramente mostrar ou ficar na história e haver 
uma maior preocupação com a manutenção de 
infraestruturas. Disse que o procedimento está 
em curso e que não é uma responsabilidade di-
reta da Câmara Municipal. 
o Senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro disse concordar com o senhor presi-
dente porque presentemente na Administração 
pública a despesa corrente é uma ”conta saco”. 
Que há despesa corrente que é boa e outra que 
não o é. 
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues disse que as rubricas 
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de capital têm vindo a ser generalizadas, mas 
as rubricas correntes estão cada vez mais mi-
nuciosamente elencadas e, mesmo no que diz 
respeito a equipamentos, a Câmara tem vindo a 
decompor o mais possível, mas também é ver-
dade que não se pode transformar a análise téc-
nica do orçamento numa discriminação “ao al-
finete”. Disse que nas despesas correntes, tudo 
o que o Sr. vereador pretender saber, saberá e 
nas despesas de capital, tem dado indicações 
para que elas sejam cada vez mais globais. Que 
o seu lema é de “uma cidade que funciona” e 
entende que tem posto a cidade a funcionar, 
quando é da competência e responsabilidade 
do Município e quando não é, se a Câmara não 
avançar com dinheiro, as coisas não aconte-
cem, porque, o poder central está cada vez pior. 

PreSIDÊNCIA/VereAÇÃo
AprovAçÃo DEFINITIvA DA ATA N° 16 DA 
rEuNIÃo (pÚBLICA) DE CâMArA rEALIZA-
DA EM 06 DE AgoSTo 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 n.º 16 da reunião 
pública da Câmara,  realizada no dia 06 de 
agosto de 2018.
os Senhores vereadores Dra. Maria Elisa viei-
ra da Silva Cidade oliveira, Dr. José guilherme 
Saraiva de oliveira Aguiar e Dr. Manuel António 
Correia Monteiro, não votaram, em virtude de 
não terem participado na reunião de Câmara de 
06 de agosto de 2018.
propoSTA (ArT.º 4º, poNTo 2, DA LEI 
50/2018, DE 16 DE AgoSTo, LEI-QuADro DA 
TrANSFErÊNCIA DE CoMpETÊNCIAS pArA 
AS AuTArQuIAS LoCAIS E pArA AS ENTIDA-
DES INTErMuNICIpAIS
EDoC/2018/53863
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 da Câmara: “À Câ-
mara. 2018.08.29”
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues levou ao conhecimento do 
órgão executivo:
- a não aceitação da transferência das compe-

tências no ano de 2019 e posterior envio à Di-
reção  geral das Autarquias Locais, após prévia 
deliberação dos seus órgãos deliberativos nes-
se sentido;
- acionar o ponto 4 do artigo 39º da Lei-Qua-
dro, uma vez que se considera que, com os da-
dos disponíveis no momento, as competências 
referidas no art.º 38º revelam-se indispensáveis 
para a gestão direta pelo Município ou delega-
da por Acordo de Execução em vigor com as 
Juntas de Freguesia, determinando o superior 
interesse público, a eficácia e a eficiência que 
as mesmas se mantenham no âmbito de inter-
venção do Município;
- continuar a pugnar pela concretização do 
processo de descentralização, com clareza de 
meios e de responsabilidades municipais;
- assumir a reanálise desta decisão em 2019, já 
com a devida clarificação dos diplomas secto-
riais e da sua tradução financeira.
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura apresentou a declaração que a seguir se 
transcreve:
“o pSD sempre defendeu o princípio da sub-
sidiariedade e tem assumido uma posição 
plenamente favorável ao processo de descen-
tralização de competências, numa lógica de 
proximidade com as populações e com ganhos 
de maior eficácia e melhoria do funcionamento 
dos serviços públicos. 
Não obstante estejamos de acordo com as pre-
missas do documento que nos é presente para 
deliberação, e acompanhemos as preocupa-
ções explicitadas pelo presidente da Câmara, 
julgamos que a pronúncia da Câmara ou da As-
sembleia Municipal, neste momento, são abso-
lutamente inócuas. 
Não há nenhuma obrigatoriedade, que decorra 
da lei para a Câmara Municipal deliberar, a favor 
ou contra a transferência de competências, es-
sencialmente, por duas razões. 
uma factual, porquanto, neste momento, ainda 
ninguém conhece, de mérito, o que o governo 
vai consensualizar com a ANMp, nem se quan-
tificou os correspondentes envelopes financei-
ros, porque não foram ainda aprovados os di-
plomas sectoriais. 
uma outra, jurídica, uma vez que o artigo 44º, 
da lei-quadro, que refere expressamente que 
esta só produzirá efeitos “após a aprovação dos 
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respetivos diplomas legais de âmbito sectorial, 
acordados com a Associação Nacional de Muni-
cípios portugueses”. 
Andou bem o grupo parlamentar do pSD que, 
em momento próprio, propôs um aditamento à 
proposta do governo que deu consubstanciada 
nesta norma travão. 
A lei-quadro está num estado que tecnicamen-
te se pode designar por ineficácia jurídica, por 
não ter aplicabilidade prática, ou seja, só pode-
rá consumar-se juridicamente com a especifici-
dade dos diplomas sectoriais em concreto, que 
ainda não existem. 
Até a proposta que nos é presente, indicia nes-
te sentido, na parte onde expressamente admi-
te que a ausência de diplomas sectoriais e a sua 
concretização financeira dificulta a assunção 
imediata de um conjunto de responsabilidades 
novas e com incertas consequências económi-
co-financeiras. 
Também o Ministro da Administração Interna 
é perentório, considerando a deliberação das 
autarquias “como desnecessária e inútil”, razão 
pela qual dirigiu uma carta a todas as câmaras 
e assembleias municipais, no passado dia 30 de 
Agosto, onde afirma o seguinte e passamos a 
citar: 
“Conforme resulta do nº 1, do artigo 4º, em 
conjugação com o nº 1, do artigo 44º, ambos 
da lei quadro, a transferência das novas com-
petências, identificação da respetiva natureza 
e a forma de afetação dos respetivos recursos, 
são concretizados através de diplomas legais 
de âmbito sectorial, os quais estabelecerão os 
prazos para as transferências em causa, pelo 
que, até lá, e face à lei, qualquer deliberação da 
Assembleia Municipal sobre esta matéria, será 
desnecessária e inútil. 
As notícias vindas a público sobre as delibera-
ções de órgãos autárquicos relativamente à op-
ção de não exercício de competências em 2019, 
são extemporâneas e destituídas de qualquer 
valor jurídico. 
As autarquias locais e as entidades intermuni-
cipais, consideram-se dispensadas da comu-
nicação de deliberação à Direção geral das 
Autarquias Locais até ao momento em que os 
diplomas legais de âmbito sectorial estabele-
çam os termos e os prazos para a concretiza-
ção da transferência das novas competências 

ainda em 2019”. 
Fim de citação.
o que há, é uma enorme precipitação do go-
verno e nisso também acompanhámos o pre-
sidente da Câmara e passamos a citar: …“ se a 
concretização de uma lei-quadro geral demo-
rou 2 anos, não se pode esperar que a sua con-
cretização demore dois dias”... 
o que há, é um falhanço do governo na publi-
cação dos diplomas sectoriais, bem sabendo 
que estes deveriam ser concretizados de forma 
a permitir que o cumprimento dos prazos de 
pronúncia dos municípios até 15 de Setembro, 
conforme se estabelece no nº 2 do referido arti-
go 44º da lei-quadro.
 o que há é uma indisfarçável tentativa do go-
verno em reduzir o processo de descentraliza-
ção a um conjunto de tarefas operacionais, sem 
transferir um efetivo poder de decisão para os 
municípios. 
o que há, é uma incompreensível incompetên-
cia do governo, na errada contabilização dos 
valores necessários para os municípios possam 
cumprir as tarefas que o Estado lhes quer de-
legar e sem sequer dar garantias do envelope 
financeiro que lhes deveria corresponder. 
Todas estas conclusões, naturalmente, mere-
cem a nossa censura. 
por outro lado, pese embora o presidente da 
Câmara haja desvalorizado o acordo de prin-
cípios, celebrado em Abril passado, entre o 
governo e o pSD e as declarações infelizes do 
presidente da Câmara do porto que, entre ou-
tras considerações, classificou este documento 
de “miserável”, a verdade é que só há margem 
para os Municípios se pronunciarem e até sindi-
carem as competências e os montantes a trans-
ferir, por causa deste documento. 
A regra do gradualismo na transferência de 
novas competências, estabelecidas naquele 
documento e proposta pelo pSD, foi consubs-
tanciada numa proposta de alteração à lei, per-
mitindo que os municípios que não quiserem a 
descentralização que o governo está a consen-
sualizar com a Associação Nacional de Municí-
pios portugueses, (ANMp) não tenham que o 
aceitar até 2021. Este gradualismo plasmado no 
artigo 3º, nº 2 e artigo 4º, nº 2, permite, que a 
Câmara de vila Nova de gaia possa dizer que 
não ou que, no caso em concreto, não tenha 
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sequer de se pronunciar.
Também a Comissão Independente para a Des-
centralização, criada sob proposta do pSD, per-
mitirá que o país possa discutir o assunto daqui 
a um ano, incluindo a adequabilidade dos recur-
sos financeiros de cada área de competências.
Esta comissão que, ao contrário do que indicia 
o presidente da Câmara, não pode ser confundi-
da com mais uma entidade, como tantas outras 
que gravitam na dependência da administração 
central e tendem a ser extintas com a transfe-
rência de competências para os municípios, 
porque terá um período temporal limitado para 
a sua vigência de funcionamento, terá por mis-
são estudar a forma de organização subnacio-
nal do Estado, determinar os níveis de descen-
tralização e delimitar as competências próprias, 
avaliando recursos e meios próprios a transferir 
e definir um programa de desconcentração da 
localização das entidades e serviços públicos. 
reiteramos, pois, a recomendação da Câmara 
Municipal fazer um efetivo acompanhamen-
to dos trabalhos daquela comissão, de modo 
a proceder, em tempo útil, à revisão de enve-
lopes financeiros, nomeadamente, os fixados 
para vila Nova de gaia, garantindo que todos 
os custos associados direta ou indiretamente 
ao exercício de competências a transferir, es-
tejam devidamente refletidos e que estas não 
representarão qualquer encargo adicional para 
o município. 
Assim, o grupo de vereadores propõe que a Câ-
mara Municipal, por desnecessária, não se pro-
nuncie nos termos e para os efeitos do artigo 
4º, nº 2, alínea a), da Lei nº 50/2018.
vila Nova de gaia, 3 de setembro de 2018
o grupo de vereadores do pSD”
DECISÃo DA AprovAçÃo DA AprESENTA-
çÃo DAS CANDIDATurAS A FINANCIAMEN-
To EQ – LINhA BEI
EDoC/2018/48635 
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 da Câmara: “À Câ-
mara. 2018.08.29”
o Senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro solicitou ao Sr. presidente a indicação 
de prazos para o presente financiamento e as 
taxas de juro associadas. 

o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse que o prazo é a dura-
ção do quadro comunitário e as taxas de juro 
são as que estão definidas no decreto ou por-
taria, ou seja, 1,564%, de taxa fixa e 0,277% de 
taxa variável. Que se trata de uma linha especi-
ficamente aberta pelo governo, através do BEI, 
para comparticipar as candidaturas comunitá-
rias. Que se atreveria a dizer que a taxa de juro 
não existe ou está perto do zero. Disse tratar-
-se de um regulamento específico e não de uma 
contratação direta de empréstimo, por parte da 
Câmara.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var as candidaturas a financiamento EQ-Linha 
BEI, conforme quadro anexo à Informação INT-
-CMvNg/2018/28530 de 27.07.2018 da Equipa 
Multidisciplinar de projetos Europeus, Inovação 
e planeamento Estratégico.
rESoLuçÃo FuNDAMENTADA, NoS TErMoS 
E pArA oS EFEIToS Do ArTIgo 128º Nº 1 Do 
C.p.T.A., rEFErENTE A provIDÊNCIA CAuTE-
LAr INTENTADA por NuNo FErNANDo DA 
ASCENçÃo goMES oLIvEIrA, QuE CorrE 
NoS TErMoS No TrIBuNAL ADMINISTrATI-
vo E FISCAL Do porTo
EDoC/2018/51556
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 da Câmara: “À Câ-
mara. 2018.08.13”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
proToCoLo DE CoLABorAçÃo A CELE-
BrAr ENTrE A SANTA CASA DA MISErICÓr-
DIA Do porTo E o MuNICÍpIo DE vILA NovA 
DE gAIA CoM vISTA À INSTALAçÃo DE uM 
pArQuE DE ESTACIoNAMENTo TEMporÁ-
rIo pArA AuToCArroS BEM CoMo pArA A 
rEvITALIZAçÃo DoS TErrENoS NA ZoNA 
Do CASTELo DE gAIA
EDoC/2018/28781
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 da Câmara: “À Câ-
mara. 2018.08.13”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o protocolo de Colaboração a celebrar 
entre a Santa Casa da Misericórdia do porto e 
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o Município de vila Nova de gaia, com vista à 
instalação de um parque de estacionamento 
temporário para autocarros, bem como, para a 
revitalização dos terrenos na zona do Castelo 
de gaia, nos termos protocolados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA 
E A ASSoCIAçÃo DE pAIS E ENCArrEgADoS 
DE EDuCAçÃo DAS ESCoLAS EB 2/3 E SE-
CuNDÁrIA 3, Dr. JoAQuIM goMES FErrEIrA 
ALvES pArA ApoIo FINANCEIro ÀS CoME-
MorAçÕES DA FESTA DA FAMÍLIA, No vA-
Lor DE €1.327,17 (MIL TrEZENToS E vINTE E 
SETE EuroS E DEZASSETE CÊNTIMoS)
EDoC/2018/17007
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 da Câmara: “À Câ-
mara. 2018.08.22”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre o 
Município de vila Nova de gaia e a Associação 
de pais e Encarregados de Educação das Esco-
las EB 2/3 e Secundária 3, Dr. Joaquim gomes 
Ferreira Alves, valadares, para apoio financeiro 
às comemorações da Festa da Família, no valor 
de €1.327,17 (mil trezentos e vinte e sete euros e 
dezassete cêntimos), nos termos apresentados.
ACorDo DE pArCErIA A CELEBrAr ENTrE 
phArMACoNTINENTE – SAÚDE E hIgIENE, 
S.A. E o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA 
TENDo EM vISTA AS vANTAgENS NA AQuISI-
çÃo DE proDuToS E SErvIçoS pELoS TITu-
LArES Do CArTÃo DA grÁvIDA E Do CAr-
TÃo Do BEBÉ
EDoC/2018/51248
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 da Câmara: “À Câ-
mara. 2018.08.13”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de parceria a celebrar entre 
phArMACoNTINENTE – SAÚDE E hIgIENE, 
S.A. e o Município de vila Nova de gaia, tendo 
em vista as vantagens na aquisição de produtos 
e serviços pelos titulares do Cartão da grávida 
e do Cartão do Bebé, nos termos apresentados.
pEDIDo DE CEDÊNCIA grATuITA Do AuDITÓ-

rIo MuNICIpAL DE vILA NovA DE gAIA pArA 
o EvENTo “FESTEATro 2018, hoMENAgEM 
ASSoCIATIvA E gALA Do 20º ANIvErSÁrIo 
DA FEDErAçÃo DAS CoLETIvIDADES DE 
vILA NovA DE gAIA” A rEALIZAr NoS DIAS 
29 E 30 DE SETEMBro, 13, 14, 19, 20, 21 E 26 DE 
ouTuBro E 09, 10, 16, 17 E 30 DE NovEMBro 
DE DEZEMBro DE 2018, SoLICITADo pELA 
FEDErAçÃo DAS CoLETIvIDADES DE vILA 
NovA DE gAIA
EDoC/2018/50408
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 da Câmara: “À Câ-
mara. 2018.08.13”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a cedência gratuita do Auditório Mu-
nicipal de vila Nova de gaia à Federação das 
Coletividades de vila Nova de gaia, para a rea-
lização dos eventos “Festeatro 2018”, “home-
nagem Associativa 2018” e “gala do 20º aniver-
sário da Federação” a realizar nos dias 29 e 30 
de setembro, 13, 14, 19, 20, 21 e 26 de outubro e 
09, 10, 16, 17 e 30 de novembro de dezembro de 
2018, nos termos informados.
pEDIDo DE CEDÊNCIA grATuITA Do CINE 
TEATro EDuArDo BrAZÃo pArA o EvEN-
To “MoSTrA DE TEATro TErApÊuTICo” A 
rEALIZAr No DIA 13 DE ouTuBro DE 2018, 
SoLICITADo pELA CoMISSÃo orgANIZADo-
rA DAS CoMEMorAçÕES Do DIA MuNDIAL 
DE SAÚDE MENTAL
EDoC/2018/45101
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 da Câmara: “À Câ-
mara. 2018.08.09”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a cedência gratuita do Cine Teatro 
Eduardo Brazão à Comissão organizadora das 
Comemorações do Dia Mundial de Saúde Men-
tal, para a realização do evento “Mostra de Tea-
tro Terapêutico” a realizar no dia 13 de outubro 
de 2018, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS MuNICIpAIS rELATIvAS À rEMoçÃo 
Do vEÍCuLo CoM A MATrÍCuLA 19-26-SN, No 
vALor €3.563,00 (TrÊS MIL QuINhENToS E 
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SESSENTA E TrÊS EuroS), SoLICITADo por 
gErSoN CArDoSo DA FoNSECA
EDoC/2018/51102
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 da Câmara: “À Câ-
mara. 2018.08.14”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, in-
deferir o pedido de dispensa do pagamento de 
taxas municipais relativas à remoção do veículo 
com a matrícula 19-26-SN, no valor €3.563,00 
(três mil quinhentos e sessenta e três euros), 
solicitado por gerson Cardoso da Fonseca, nos 
termos informados.

eQUIPA mULtIDISCIPLINAr DAS eNCoStAS 
Do DoUro e DA AVeNIDA Do AtLÂNtICo

propoSTA DE AprovAçÃo Do proJETo DE 
rEQuALIFICAçÃo E INFrAESTruTurAçÃo 
DA ruA Do ArEINho (2ªA FASE) E Do pro-
JETo Do pArQuE rIo (1ª FASE), INTEgrA-
DoS No progrAMA DE AçÃo DA ÁrEA DE 
rEABILITAçÃo urBANA E rESpETIvA opE-
rAçÃo DE rEABILITAçÃo urBANA DA ÁrEA 
ENvoLvENTE Ao ArEINho DE AvINTES
EDoC/2018/38470
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 da Câmara: “À Câ-
mara. 2018.08.09”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o projeto da 2ª fase da requalificação 
e Infraestruturação da rua do Areinho e do 
projeto da 1ª fase do parque rio, integrados no 
programa Estratégico da Área de reabilitação 
urbana e respetiva operação de reabilitação 
urbana da Área envolvente ao Areinho de Avin-
tes, nos termos informados.

DePArtAmeNto De ASSUNtoS JUrÍDICoS
proJETo DE rEguLAMENTo MuNICIpAL 
QuE CrIA A TAXA DE CIDADE DE vILA NovA 
DE gAIA – rELATÓrIo FINAL, FuNDAMENTA-
çÃo ECoNÓMICA E FINANCEIrA, NoTA JuS-
TIFICATIvA E CoNTrIBuToS AprESENTADoS 
EM SEDE DE CoNSuLTA pÚBLICA
EDoC/2017/57294
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 da Câmara: “À Câ-
mara. 2018.08.24”
o Senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro 
“Manifestamos desde já a nossa concordân-
cia no sentido de aprovar o projeto de regu-
lamento municipal que cria a Taxa de Cidade 
de vila Nova de gaia, tendo em conta que é 
nosso entendimento, tratar-se de uma receita 
corrente que nos próximos anos poderá vir a 
contribuir positivamente para a estabilidade e 
o equilíbrio financeiro das contas do Município, 
funcionando não só como amortecedor de po-
tenciais quebras que se venham a verificar em 
algumas das rubricas das receitas correntes, 
mas também como contributo para a redução 
do impacto que o eventual aumento das despe-
sas de funcionamento da autarquia, tendo em 
conta que: 
1- É provável que nos próximos anos se possa 
assistir a uma quebra da receita do IMT, que 
evoluiu muito exponencialmente dos 7,8 M de 
euros cobrados em 31/12/2014, para as 17,6 M 
de euros em 31/12/2017, ou seja, um crescimen-
to de 10 M de euros de receita e apenas em 3 
anos, fruto de uma conjuntura imobiliária al-
tamente favorável e única em portugal e que 
naturalmente tenderá a esbater-se no futuro. A 
evolução desta receita só em 2017, face a 2016, 
traduziu-se num acréscimo de mais de 6,7 M de 
euros, ao passar de 10,9 M para 17,6 M de euros. 
2- É provável que as despesas de funciona-
mento do Município mantenham a tendência 
evolutiva dos últimos anos, considerando entre 
outros fatores, o seu gradual agravamento, ao 
passarem dos 63 M de euros em 31.12.2013, para 
os 78 M de euros em 31.12.2017. 
3- É desejável que num futuro próximo e, para 
além da redução da fatura da água, alguns dos 
impostos municipais cobrados aos gaienses, 
possam ser reduzidos de forma significativa, 
como é o caso do IMI e da Derrama, bem como 
avançar com a possibilidade da devolução de 
uma parte significativa da participação de 5% 
no IrS dos sujeitos passivos com domicílio fis-
cal em vila Nova de gaia. 
Daí a importância e a necessidade de procura 
de novas fontes de financiamento, como é o 
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caso, que não onerem mais a já pesada carga 
fiscal que, neste caso particular, incide sobre 
os gaienses e que ao mesmo tempo sejam ca-
pazes de continuar a gerar receitas correntes e 
duradouras, que permitam o equilíbrio financei-
ro do Município.
por outro lado, verificamos com agrado, o fac-
to de neste regulamento e no que diz respeito 
ao capítulo das isenções terem sido levadas em 
conta algumas das propostas diferenciadoras 
que em reunião de câmara, e em devido tempo, 
apresentamos, nomeadamente, as isenções em 
termos de deslocações motivadas entre outras, 
por atividade profissional e afins, ainda que em 
apenas 50%, o que sem dúvida nos distinguir 
pela positiva e os distancia de outros projetos 
similares, como é por exemplo o da Taxa Tu-
rística da cidade do porto, totalmente omisso 
quanto a esta matéria. 
Alertamos, no entanto, para algumas preocupa-
ções manifestadas pelos empresários do setor 
relativamente à implementação desta taxa, que 
se traduzem por exemplo:
- No agravamento dos custos de pernoita no 
caravanismo, na ordem dos 25% a 30%;
- Na possibilidade desta taxa poder fazer au-
mentar os preços e baixar a ocupação e o que 
se pensa ser dinheiro ganho, poder traduzir-se 
numa perda, sendo neste caso a autarquia a 
única beneficiária;
- Na possibilidade desta medida poder afastar 
parte dos 600.000 turistas que aqui pernoitam 
anualmente, para outros concelhos onde esta 
taxa não é praticada. 
Assim, e não obstante, o grupo de vereadores 
do pSD, irá votar favoravelmente o projeto de 
regulamento Municipal que cria a Taxa de Ci-
dade.
vila Nova de gaia, 3 de setembro de 2018.
o grupo de vereadores do pSD”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o projeto de regulamento Municipal 
que cria a Taxa de Cidade de vila Nova de gaia, 
respetiva fundamentação económica e finan-
ceira, nota justificativa, bem como, os contribu-
tos apresentados em sede de consulta pública, 
nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to à aprovação da Assembleia Municipal.
propoSTA DE ABErTurA DE proCEDIMEN-

To DE rEvISÃo / ALTErAçÃo Ao rEguLA-
MENTo DE CIrCuLAçÃo E opErAçÕES DE 
CArgA E DESCArgA NA CIDADE DE vILA 
NovA DE gAIA E Do rEguLAMENTo DE CoN-
DICIoNAMENTo DE TrâNSITo E DE ESTACIo-
NAMENTo No CENTro hISTÓrICo – ZoNA I, 
BEM CoMo o rESpETIvo ANTEproJETo
EDoC/2018/48740
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 da Câmara: “À Câ-
mara. 2018.08.28”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar a abertura de procedimento 
de revisão/alteração ao regulamento de Cir-
culação e operações de Carga e Descarga na 
cidade de vila Nova de gaia e do regulamen-
to de Condicionamento de Trânsito e de Esta-
cionamento no Centro histórico – Zona I, bem 
como o respetivo anteprojecto, nos termos in-
formados.

DIreÇÃo mUNICIPAL De ADmINIStrAÇÃo e 
FINANÇAS

rEprogrAMAçÃo Do ppI 2018, rEpArTIçÃo 
DE ENCArgoS E ASSuNçÃo Do CoMpro-
MISSo pLurIANuAL rEFErENTE Ao ANo DE 
2019 DA EMprEITADA “CoNSTruçÃo Do pA-
vILhÃo MuNICIpAL DE CANIDELo”
EDoC/2018/48613
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 da Câmara: “À Câ-
mara. 2018.08.09”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, sub-
meter a aprovação da Assembleia Municipal 
para aprovação, nos termos da alínea ccc), do 
nº 1, do art.º 33º do Anexo da Lei nº 75/2013, 
de 12 de Setembro, a reprogramação do ppI 
2018 e a repartição de Encargos e Assunção 
do Compromisso plurianual referente ao ano 
de 2019 da empreitada de “Construção do pa-
vilhão Municipal de Canidelo” em cumprimento 
do disposto no artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 
197/99, de 8 de junho e nos artigos 6.º, n.º 1, alí-
nea c) da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro e 12.º 
do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho”, nos 
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termos informados.
CoNCurSo pÚBLICo pArA A “prESTAçÃo 
DE SErvIçoS DE MANuTENçÃo DE ESpA-
çoS vErDES Do CoNCELho DE vILA NovA 
DE gAIA, CoM DIvISÃo EM LoTES” – Apro-
vAçÃo Do rELATÓrIo FINAL Do JÚrI, DAr 
provIMENTo pArCIAL À rECLAMAçÃo 
AprESENTADA pELo CoNCorrENTE hI-
DurBE SErvIçoS SA E ADJuDICAçÃo DAS 
propoSTAS AprESENTADAS pELA EMprESA 
ELogIovErDE – CoNSTruçÃo E MANuTEN-
çÃo DE JArDINS LDA
EDoC/2017/62059
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. vice-presidente da Câmara: “À 
Câmara. 2018.08.24”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, o seguinte:
1. Aprovar o relatório final do júri;
2. Dar provimento parcial à reclamação apre-
sentada pelo concorrente hIDurBE SErvIçoS 
SA, nos termos descritos no relatório final, não 
resultando, contudo, qualquer alteração na or-
denação das propostas para quaisquer dos lo-
tes;
3. Adjudicação das propostas apresentadas 
pela empresa ELogIovErDE – CoNSTruçÃo 
E MANuTENçÃo DE JArDINS LDA, para a 
prestação de serviços de manutenção de espa-
ços verdes do concelho de vila Nova de gaia, 
de acordo com os lotes identificados na etapa 
antecedente, por 1 ano, sendo o prazo previsto 
com as renovações do contrato de 3 anos, to-
talizando o valor total de €1.690.292,97 + IvA, 
nos termos informados.
EXErCÍCIo DE DIrEITo DE prEFErÊNCIA NA 
ALIENAçÃo Do IMÓvEL SITo NA ruA DIogo 
CÃo Nº 323, vILA NovA DE gAIA – MAFAMu-
DE, pELo vALor DE €136.000,00 (CENTo E 
TrINTA E SEIS MIL EuroS) - uNIÃo DE FrE-
guESIAS DE MAFAMuDE E vILAr Do pArAÍ-
So
EDoC/2018/52052
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. vice-presidente da Câmara: “À 

Câmara. 2018.08.22”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, não exercer o direito de preferência na 
alienação do imóvel sito na rua Diogo Cão nº 
323, vila Nova de gaia, Mafamude, pelo valor 
de €136.000,00, imóvel avaliado pela Divisão 
Municipal de património e Expropriações em 
€134.500,00, nos termos informados.
EXErCÍCIo DE DIrEITo DE prEFErÊNCIA 
NA ALIENAçÃo Do IMÓvEL SITo NA ruA 
vITErBo DE CAMpoS 256, pELo vALor DE 
€60.000,00 (SESSENTA MIL EuroS) - uNIÃo 
DE FrEguESIAS DE SANTA MArINhA E SÃo 
pEDro DA AFurADA
EDoC/2018/41531
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. vice-presidente da Câmara: “À 
Câmara. 2018.08.24”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, não exercer o direito de preferência 
na alienação do imóvel sito na rua viterbo de 
Campos, 256, união de Freguesias de Santa 
Marinha e São pedro da Afurada, pelo valor de 
€60.000,00, tendo o imóvel sido avaliado pela 
Divisão Municipal de património e Expropria-
ções em 63.000,00, nos termos informados.
EXproprIAçÃo ToTAL Do prÉDIo 4 CoM A 
ÁrEA ToTAL DE 670 M2, SENDo 215 M2 pArA 
INTEgrAçÃo Do DoMÍNIo pÚBLICo (pArCE-
LA 4A) E A pArCELA SoBrANTE DE 455 M2 
DESTINADA Ao DoMÍNIo prIvADo MuNICI-
pAL, No vALor gLoBAL DE €80.000,00 (oI-
TENTA MIL EuroS) E EXproprIAçÃo gLo-
BAL Do prÉDIo 5 CoM A ÁrEA ToTAL DE 
3.300 M2 , SENDo 2.188 M2 pArA INTEgrA-
çÃo Do DoMÍNIo pÚBLICo E DuAS pArCE-
LAS SoBrANTES DE 700 M2 E 412 M2 DES-
TINADAS Ao DoMÍNIo prIvADo MuNICIpAL 
(pArCELAS A E B), No vALor gLoBAL DE 
€400.000,00 (QuATroCENToS MIL EuroS) 
E pErMuTA DA gLoBALIDADE Do prÉDIo 6 
CoM A ÁrEA ToTAL DE 400 M2 pELA pAr-
CELA SoBrANTE B Do prÉDIo 5 CoM 412 M2
EDoC/2017/28184
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
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18, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 2018.08.28”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar:
1. A expropriação total do prédio 4 com a área 
total de 670 m2, sendo 215 m2 para integração 
do Domínio público (parcela 4a) e a parcela so-
brante de 455 m2 destinada ao Domínio priva-
do Municipal, pelo valor global de €80.000,00 
(oitenta Mil Euros).
2. A expropriação global do prédio 5 com a área 
total de 3.300 m2, sendo 2.188 m2 para integra-
ção do Domínio público e duas parcelas sobran-
tes de 700 m2 e 412 m2 destinadas ao Domínio 
privado Municipal (parcelas A e B na imagem 
abaixo), pelo valor global de €400.000,00 
(Quatrocentos Mil Euros).
3. A permuta da globalidade do prédio 6 com 
a área total de 400 m2 pela parcela sobrante B 
do prédio 5, com 412 m2., nos termos informa-
dos.
ADENDA Ao ACorDo DE CoLABorAçÃo 
A CELEBrAr ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA 
NovA DE gAIA E A ESCoLA SECuNDÁrIA 
Dr. JoAQuIM goMES FErrEIrA ALvES pArA 
ApoIo FINANCEIro À DESLoCAçÃo DE 21 
ALuNoS No âMBITo Do proJETo EuropEu 
“CATCh EYou”
EDoC/2018/33505
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. vice-presidente da Câmara: “À 
Câmara. 2018.08.22”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a adenda ao Acordo de Colaboração a cele-
brar entre o Município de vila Nova de gaia e a 
Escola Secundária Dr. Joaquim gomes Ferreira 
Alves, para apoio financeiro à deslocação de 21 
alunos no âmbito do projeto Europeu “CATCh 
EYou”, nos termos apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA 
E A FÁBrICA DA IgrEJA pAroQuIAL DE 
SANTo ANDrÉ DE CANIDELo pArA ApoIo 
Ao ArrANJo DE ZoNA DE rECrEIo
EDoC/2018/51992
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. vice-presidente da Câmara: “À 
Câmara. 2018.08.24”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre o 
Município de vila Nova de gaia e a Fábrica da 
Igreja paroquial de Santo André de Canidelo, 
para apoio ao arranjo de zona de recreio, nos 
termos apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA 
E o grupo MuSICAL DA MoCIDADE pEro-
SINhENSE pArA ApoIo FINANCEIro À pAr-
TICIpAçÃo Do grupo MuSICAL DA MoCI-
DADE pEroSINhENSE NA MoSTrA MuSICAL 
Do EIXo ATLâNTICo, No vALor DE €200,00 
(DuZENToS EuroS)
EDoC/2018/53143
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 da Câmara: “À Câ-
mara. 2018.08.28”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de Colaboração a celebrar 
entre o Município de vila Nova de gaia e o gru-
po Musical da Mocidade perosinhense, para 
apoio financeiro à participação do grupo musi-
cal na Mostra Musical do Eixo Atlântico, no va-
lor de €200,00 (duzentos euros), nos termos 
apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA 
E A AMvp - ACADEMIA DE MÚSICA DE vI-
LAr Do pArAÍSo pArA ApoIo FINANCEIro 
À pArTICIpAçÃo DA ACADEMIA DE MÚSICA 
DE vILAr Do pArAÍSo NA MoSTrA MuSICAL 
Do EIXo ATLâNTICo, No vALor DE €200,00 
(DuZENToS EuroS) 
EDoC/2018/53108
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 da Câmara: “À Câ-
mara. 2018.08.28”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre 
o Município de vila Nova de gaia e a AMvp - 
Academia de Música de vilar do paraíso, para 
apoio financeiro à participação da academia de 
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música na Mostra Musical do Eixo Atlântico, no 
valor de €200,00 (duzentos euros), nos termos 
apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA 
E o AgrupAMENTo 575 DE S. FÉLIX DA MA-
rINhA pArA ApoIo FINANCEIro Ao TrANS-
porTE DoS JovENS ESCuTISTAS QuE IrÃo 
pArTICIpAr No ACAMpAMENTo DE vErÃo 
– ACAvErÃo – EM vIANA Do CASTELo, No 
vALor DE €700,00 (SETECENToS EuroS) 
EDoC/2018/49003
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 da Câmara: “À Câ-
mara. 2018.08.28”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre 
o Município de vila Nova de gaia e o Agrupa-
mento 575 de S. Félix da Marinha, para apoio 
financeiro ao transporte dos jovens escutistas 
que irão participar no acampamento de verão – 
ACAvErÃo – em viana do Castelo, no valor de 
€700,00 (setecentos euros), nos termos apre-
sentados.
ACorDo DE pArCErIA A CELEBrAr ENTrE 
o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA E AS-
CIp – ASSoCIAZIoNE SoCIo-CuLTurALE ITA-
LIANA DEL porTogALLo – DANTE ALIghIErI 
pArA ApoIo FINANCEIro À CoNCrETIZA-
çÃo Do “FESTIvAL ITALIANo 2018”, No vA-
Lor DE €5.000,00 (CINCo MIL EuroS)
EDoC/2018/48579
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 da Câmara: “À Câ-
mara. 2018.08.28”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de parceria a celebrar entre o 
Município de vila Nova de gaia e a ASCIp – AS-
SoCIAZIoNE SoCIo-CuLTurALE ITALIANA 
DEL porTogALLo – DANTE ALIghIErI, para 
apoio financeiro à concretização do “Festival 
Italiano 2018”, no valor de €5.000,00 (cinco mil 
euros), nos termos apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA 
E A ASSoCIAçÃo ABIENTES – CENTro DE 

DoCuMENTAçÃo E INvESTIgAçÃo EM hIS-
TÓrIA LoCAL pArA ApoIo À rEEDIçÃo DAS 
puBLICAçÕES “MuLhErES DE AvINTES: BAr-
QuEIrAS, pADEIrAS…E AMAS DE CrIAçÃo 
DE ENJEITADoS Do porTo – SÉCuLo XvII” 
– “o ArQuITETo gAIENSE MANuEL MAr-
QuES – 1890 – 1956” E “A vISITA Do CoNDE 
DE AvINTES – rEprESENTAçÃo hISTÓrICo 
TEATrAL”, No vALor DE €700,00 (SETECEN-
ToS EuroS) 
EDoC/2018/53311
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 da Câmara: “À Câ-
mara. 2018.08.28”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre o 
Município de vila Nova de gaia e a Associação 
Abientes – Centro de Documentação e Investi-
gação em história Local, para apoio à reedição 
das publicações “Mulheres de Avintes: Barquei-
ras, padeiras…e Amas de Criação de Enjeitados 
do porto – Século XvII” – “o Arquiteto gaiense 
Manuel Marques – 1890 – 1956” e “A visita do 
Conde de Avintes – representação histórico 
Teatral”, no valor de €700,00 (setecentos eu-
ros), 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) – AprovAçÃo DE uMA NovA 
MINuTA, rEvogANDo-SE A DELIBErAçÃo 
DE CâMArA DE 02.07.2018 E CoNSEQuENTE 
ESTorNo DoS DoCuMENToS CoNTABILÍSTI-
CoS
EDoC/2018/29819
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 da Câmara: “À Câ-
mara. 2018.08.28”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre o 
Município de vila Nova de gaia e o Centro So-
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cial vera Cruz do Candal, 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), revogando-se 
a deliberação de câmara de 02.07.2018 e con-
sequente estorno dos documentos contabilísti-
cos, nos termos informados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA 
E o gAIENSE – CoMuNICAçÃo E EvENToS, 
uNIpESSoAL LDA pArA ApoIo FINANCEIro 
À rEALIZAçÃo DA 5ª EDIçÃo Do EvENTo 
“gAIA É FADo”, No vALor DE €15.000,00 
(QuINZE MIL EuroS) + IvA
EDoC/2018/51341
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 da Câmara: “À Câ-
mara. 2018.08.28”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar o Acordo de Colaboração a 
celebrar entre o Município de vila Nova de gaia 
e o gaiense – Comunicação e Eventos, unipes-
soal Lda, para apoio financeiro à realização da 
5ª edição do evento “gaia é Fado”, no valor de 
€15.000,00 (quinze mil euros) + IvA, nos ter-
mos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €712,24 (SETECENToS E 
DoZE EuroS E vINTE E QuATro CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo A MAFrA, No DIA 21 DE 
JuLho DE 2018, SoLICITADo pELo CENTro 
rECrEATIvo popuLAr DE SÃo FÉLIX DA 
MArINhA
EDoC/2018/46341
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 da Câmara: “À Câ-
mara. 2018.08.09”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor de €712,24 (setecentos 
e doze euros e vinte e quatro cêntimos), ou seja, 
o valor de €498,57 (quatrocentos e noventa e 

oito euros e cinquenta e sete cêntimos), para 
deslocação a Mafra, no dia 21 de julho de 2018, 
solicitado pelo Centro recreativo popular de 
São Félix da Marinha, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €289,04 (DuZENToS E oI-
TENTA E NovE EuroS E QuATro CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo A vIZELA, No DIA 28 DE 
JuLho DE 2018, SoLICITADo pELo rANCho 
FoLCLÓrICo DANçAS E CANTArES DE SAN-
TA MArIA DE oLIvAL
EDoC/2018/46865
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 da Câmara: “À Câ-
mara. 2018.08.14”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor de €289,04 (duzentos 
e oitenta e nove euros e quatro cêntimos), ou 
seja, o valor de €202,33 (duzentos e dois euros 
e trinta e três cêntimos), para deslocação a vi-
zela, no dia 28 de julho de 2018, solicitado pelo 
rancho Folclórico Danças e Cantares de Santa 
Maria de olival, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €400,19 (QuATroCENToS 
EuroS E DEZANovE CÊNTIMoS), pArA DES-
LoCAçÃo A rESENDE, No DIA 29 DE JuLho 
DE 2018, SoLICITADo pELo grupo DESpor-
TIvo E CuLTurAL DE SÃo LourENço
EDoC/2018/46896
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 da Câmara: “À Câ-
mara. 2018.08.14”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor de €400,19 (quatrocen-
tos euros e dezanove cêntimos, ou seja, o valor 
de €280,13 (duzentos e oitenta euros e treze 
cêntimos), para deslocação a resende, no dia 
29 de julho de 2018, solicitado pelo grupo Des-
portivo e Cultural de São Lourenço, nos termos 
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informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €263,31 (DuZENToS E SES-
SENTA E TrÊS EuroS E TrINTA E uM CÊN-
TIMoS), pArA DESLoCAçÃo A CoIMBrA, No 
DIA 30 DE JuLho DE 2018, SoLICITADo pELA 
FuNDAçÃo pADrE LuÍS
EDoC/2018/46551
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 da Câmara: “À Câ-
mara. 2018.08.14”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor de €263,31 (duzentos e sessenta e três 
euros e trinta e um cêntimos), para deslocação 
a Coimbra, no dia 30 de julho de 2018, solicita-
do pela Fundação padre Luís, nos termos infor-
mados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €488,74 (QuATroCENToS 
E oITENTA E oITo EuroS E SETENTA E QuA-
Tro CÊNTIMoS), pArA DESLoCAçÃo A ChA-
vES, No DIA 22 DE JuLho DE 2018, SoLICITA-
Do pELA ASSoCIAçÃo rECrEATIvA ENTrE 
pArENTES
EDoC/2018/46457
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 da Câmara: “À Câ-
mara. 2018.08.13”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor de €488,74 (quatro-
centos e oitenta e oito euros e setenta e quatro 
cêntimos), ou seja, o valor de €342,12 (trezen-
tos e quarenta e dois euros e doze cêntimos), 
para deslocação a Chaves, no dia 22 de julho 
de 2018, solicitado pela Associação recreativa 
Entre parentes, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €342,27 (TrEZENToS E 
QuArENTA E DoIS EuroS E vINTE E SETE 

CÊNTIMoS), pArA DESLoCAçÃo A poNTE 
DE LIMA E vIANA Do CASTELo, No DIA 21 DE 
JuLho DE 2018, SoLICITADo pELA ASSoCIA-
çÃo CoNSELho DE SENIorES DoS proprIE-
TÁrIoS DA urBANIZAçÃo DE vILA D’ESTE
EDoC/2018/46418
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 da Câmara: “À Câ-
mara. 2018.08.09”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor de €342,27 (trezentos e quarenta e 
dois euros e vinte e sete cêntimos), para deslo-
cação a ponte de Lima e viana do Castelo, no 
dia 21 de julho de 2018, solicitado pela Associa-
ção Conselho de Seniores dos proprietários da 
urbanização de vila d’Este, nos termos infor-
mados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €74,09 (SETENTA E QuA-
Tro EuroS E NovE CÊNTIMoS), pArA DES-
LoCAçÃo Ao pArQuE DA LAvANDEIrA, No 
DIA 20 DE JuLho DE 2018, SoLICITADo pELA 
FuNDAçÃo JoAQuIM oLIvEIrA LopES
EDoC/2018/46291
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 da Câmara: “À Câ-
mara. 2018.08.09”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor de €74,09 (setenta e quatro euros e 
nove cêntimos), para deslocação ao parque da 
Lavandeira, no dia 20 de julho de 2018, solicita-
do pela Fundação Joaquim oliveira Lopes, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €577,18 (QuINhENToS E 
SETENTA E SETE EuroS E DEZoITo CÊNTI-
MoS), pArA DESLoCAçÃo A porTo DE MÓS, 
No DIA 04 DE AgoSTo DE 2018, SoLICITADo 
pELA ASSoCIAçÃo rECrEATIvA “AS LAvrA-
DEIrAS DE pEDroSo”
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EDoC/2018/47064
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 da Câmara: “À Câ-
mara. 2018.08.13”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor de €577,18 (quinhentos 
e setenta e sete euros e dezoito cêntimos), ou 
seja, o valor de €404,03 (quatrocentos e quatro 
euros e três cêntimos) para deslocação a porto 
de Mós, no dia 04 de agosto de 2018, solicitado 
pela Associação recreativa “As Lavradeiras de 
pedroso”, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor €166,89 (CENTo E SESSENTA 
E SEIS EuroS E oITENTA E NovE CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo A vILA Do CoNDE, NoS 
DIAS 27 DE JuLho E 06 DE AgoSTo DE 2018, 
SoLICITADo pELA ACApo – DELEgAçÃo Do 
porTo
EDoC/2018/46497
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. vice-presidente da Câmara: “À 
Câmara. 2018.08.22”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor de €166,89 (cento e sessenta e seis eu-
ros e oitenta e nove cêntimos), para deslocação 
a vila do Conde, nos dias 27 de julho e 06 de 
agosto de 2018, solicitado pela ACApo – Dele-
gação do porto, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €500,28 (QuINhENToS 
EuroS E vINTE E oITo CÊNTIMoS), pArA 
DESLoCAçÃo A vILA FLor, No DIA 04 DE 
AgoSTo DE 2018, SoLICITADo pELo CENTro 
popuLAr DE TrABALhADorES Do ArEINho
EDoC/2018/47014
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. vice-presidente da Câmara: “À 

Câmara. 2018.08.13”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor de €500,28 (quinhen-
tos euros e vinte e oito cêntimos), ou seja, o va-
lor de €350,20 (trezentos e cinquenta euros e 
vinte cêntimos) para deslocação a vila Flor, no 
dia 04 de agosto de 2018, solicitado pelo Cen-
tro popular de Trabalhadores do Areinho, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €182,11 (CENTo E oITEN-
TA E DoIS EuroS E oNZE CÊNTIMoS), pArA 
DESLoCAçÃo A pENAFIEL, No DIA 03 DE 
AgoSTo DE 2018, SoLICITADo pELA FuNDA-
çÃo pADrE LuÍS
EDoC/2018/46559
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. vice-presidente da Câmara: “À 
Câmara. 2018.08.22”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor de €182,11 (cento e oitenta e dois euros 
e onze cêntimos), para deslocação a penafiel, 
no dia 03 de agosto de 2018, solicitado pela 
Fundação padre Luís, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €271,01 (DuZENToS E SE-
TENTA E uM EuroS E uM CÊNTIMo), pArA 
DESLoCAçÃo A LouSADA, No DIA 04 DE 
AgoSTo DE 2018, SoLICITADo pELo rAN-
Cho FoLCLÓrICo DANçAS E CANTArES DE 
SANTA MArIA DE oLIvAL
EDoC/2018/51818
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. vice-presidente da Câmara: “À 
Câmara. 2018.08.22”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor de €271,01 (duzentos 
e setenta e um euros e um cêntimo), ou seja, o 
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valor de €189,71 (cento e oitenta e nove euros e 
setenta e um cêntimos), para deslocação a por-
to de Mós, no dia 04 de agosto de 2018, solici-
tado pelo rancho Folclórico Danças e Cantares 
de Santa Maria de olival, nos termos informa-
dos.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €431,34 (QuATroCENToS 
E TrINTA E uM EuroS E TrINTA E QuATro 
CÊNTIMoS), pArA DESLoCAçÃo Ao pINhÃo 
No DIA 28 DE JuLho DE 2018, SoLICITADo 
pELo grupo FoLCLÓrICo DE vALADArES
EDoC/2018/46764
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. vice-presidente da Câmara: “À 
Câmara. 2018.08.22”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, isen-
tando 70% do valor de €431,34 (quatrocentos e 
trinta e um euros e trinta e quatro cêntimos), ou 
seja, o valor de €301,94 (trezentos e um euros 
e noventa e quatro cêntimos), para deslocação 
ao pinhão, no dia 28 de julho de 2018, solicitado 
pelo grupo Folclórico de valadares, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €842,29 (oIToCENToS E 
QuArENTA E DoIS EuroS E vINTE E NovE 
CÊNTIMoS), pArA DESLoCAçÃo A SAMorA 
CorrEIA NoS DIAS 18 E 19 DE AgoSTo DE 
2018, SoLICITADo pELo grupo FoLCLÓrICo 
DA MADALENA
EDoC/2018/51781
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. vice-presidente da Câmara: “À 
Câmara. 2018.08.24”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor de €842,29 (oitocentos 
e quarenta e dois euros e vinte e nove cênti-
mos), ou seja, o valor de €589,60 (quinhentos e 
oitenta e nove euros e sessenta cêntimos), para 

deslocação a Samora Correia, nos dias 18 e 19 
de agosto de 2018, solicitado pelo grupo Fol-
clórico da Madalena, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €92,26 (NovENTA E DoIS 
EuroS E vINTE E SEIS CÊNTIMoS), pArA 
DESLoCAçÃo Ao JArDIM Do Morro - gAIA 
No DIA 12 DE AgoSTo DE 2018, SoLICITADo 
pELo rANCho FoLCLÓrICo DE CANIDELo
EDoC/2018/50986
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. vice-presidente da Câmara: “À 
Câmara. 2018.08.24”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor de €92,26 (noventa e 
dois euros e vinte e seis cêntimos), ou seja, o 
valor de €64,58 (sessenta e quatro euros e cin-
quenta e oito cêntimos), para deslocação ao 
Jardim do Morro – gaia, no dia 12 de agosto de 
2018, solicitado pelo rancho Folclórico de Ca-
nidelo, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €1.502,24 (MIL QuINhEN-
ToS E DoIS EuroS E vINTE E QuATro CÊNTI-
MoS), pArA DESLoCAçÃo A vILA NoguEIrA 
DE AZEITÃo NoS DIAS 06 E 11 DE AgoSTo DE 
2018, SoLICITADo pELo Corpo NACIoNAL 
DE ESCuTAS (AgrupAMENTo 610) grIJÓ
EDoC/2018/46668
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. vice-presidente da Câmara: “À 
Câmara. 2018.08.24”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor de €1.502,24 (mil quinhentos e dois eu-
ros e vinte e quatro cêntimos), para deslocação 
a vila Nogueira de Azeitão, nos dias 06 e 11 de 
agosto de 2018, solicitado pelo Corpo Nacional 
de Escutas (Agrupamento 610) grijó, nos ter-
mos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
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TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €292,59 (DuZENToS E No-
vENTA E DoIS EuroS E CINQuENTA E NovE 
CÊNTIMoS), pArA DESLoCAçÃo A FAFE No 
DIA 18 DE AgoSTo DE 2018, SoLICITADo pELo 
grupo FoLCLÓrICo ETNogrÁFICo SANTA 
MArINhA DE CrESTuMA
EDoC/2018/51686
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. vice-presidente da Câmara: “À 
Câmara. 2018.08.24”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor de €292,59 (duzentos 
e noventa e dois euros e cinquenta e nove cên-
timos), ou seja, o valor de €204,81 (duzentos 
e quatro euros e oitenta e um cêntimos), para 
deslocação a Fafe, no dia 18 de agosto de 2018, 
solicitado pelo grupo Folclórico Etnográfico 
Santa Marinha de Crestuma, nos termos infor-
mados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €143,66 (CENTo E QuA-
rENTA E TrÊS EuroS E SESSENTA E SEIS 
CÊNTIMoS), pArA DESLoCAçÃo A goNDo-
MAr No DIA 12 DE AgoSTo DE 2018, SoLICI-
TADo pELo rANCho FoLCLÓrICo DE vILAr 
Do pArAÍSo
EDoC/2018/51007
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. vice-presidente da Câmara: “À 
Câmara. 2018.08.24”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor de €143,66 (cento e 
quarenta e três euros e sessenta e seis cênti-
mos), ou seja, o valor de €100,56 (cem euros e 
cinquenta e seis cêntimos), para deslocação a 
gondomar, no dia 12 de agosto de 2018, solici-
tado pelo rancho Folclórico de vilar do paraí-
so, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-

CIpAIS, No vALor €309,44 (TrEZENToS E 
NovE EuroS E QuArENTA E QuATro CÊN-
TIMoS), pArA DESLoCAçÃo A poNTE DA 
BArCA No DIA 24 DE AgoSTo DE 2018, SoLI-
CITADo pELA ASSoCIAçÃo rECrEATIvA “AS 
LAvrADEIrAS DE pEDroSo”
EDoC/2018/52810
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 da Câmara: “À Câ-
mara. 2018.08.28”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor de €309,44 (trezentos 
e nove euros e quarenta e quatro cêntimos), ou 
seja, o valor de €216,60 (duzentos e dezasseis 
euros e sessenta cêntimos), para deslocação a 
ponte da Barca, no dia 24 de agosto de 2018, 
solicitado pela Associação recreativa “As La-
vradeiras de pedroso”, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS Mu-
NICIpAIS, No vALor €118,27 (CENTo E DE-
ZoITo EuroS E vINTE E SETE CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo A ESpINho No DIA 25 
DE AgoSTo DE 2018, SoLICITADo pELA AS-
SoCIAçÃo DESporTIvA ESpErANçA NoS 
JovENS
EDoC/2018/53069
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 da Câmara: “À Câ-
mara. 2018.08.28”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor de €118,27 (cento e de-
zoito euros e vinte e sete cêntimos), ou seja, o 
valor de €82,79 (oitenta e dois euros e setenta 
e nove cêntimos), para deslocação a Espinho, 
no dia 25 de agosto de 2018, solicitado pela As-
sociação Desportiva Esperança nos Jovens, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €300,79 (TrEZENToS Eu-
roS E SETENTA E NovE CÊNTIMoS), pArA 
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DESLoCAçÃo A CouTo DE DorNELAS No 
DIA 21 DE AgoSTo DE 2018, SoLICITADo 
pELA ACApo – DELEgAçÃo Do porTo
EDoC/2018/52153
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 da Câmara: “À Câ-
mara. 2018.08.28”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €300,79 (trezentos euros e setenta e 
nove cêntimos), para deslocação a Couto de 
Dornelas, no dia 21 de agosto de 2018, solici-
tado pela ACApo – Delegação do porto, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €520,38 (QuINhENToS E 
vINTE EuroS E TrINTA E oITo CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo A TrANCoSo No DIA 19 
DE AgoSTo DE 2018, SoLICITADo pELo gru-
po FoLCLÓrICo ETNogrÁFICo SANTA MA-
rINhA DE CrESTuMA
EDoC/2018/51693
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 da Câmara: “À Câ-
mara. 2018.08.28”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor de €520,38 (quinhen-
tos e vinte euros e trinta e oito cêntimos), ou 
seja, o valor de €364,27 (trezentos e sessenta 
e quatro euros e vinte e sete cêntimos), para 
deslocação a Trancoso, no dia 19 de agosto de 
2018, solicitado pelo grupo Folclórico Etnográ-
fico Santa Marinha de Crestuma, nos termos in-
formados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS Mu-
NICIpAIS, No vALor €296,07 (DuZENToS E 
NovENTA E SEIS EuroS E SETE CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo Ao CAIS DE gAIA No 
DIA 12 DE MAIo DE 2018, SoLICITADo pELA 
FEDErAçÃo DAS ASSoCIAçÕES DE pAIS Do 
CoNCELho DE vILA NovA DE gAIA

EDoC/2018/29008
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 da Câmara: “À Câ-
mara. 2018.08.28”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €296,07 (duzentos e noventa e seis eu-
ros e sete cêntimos), para deslocação ao Cais 
de gaia, no dia 12 de maio de 2018, solicitado 
pela Federação das Associações de pais do 
concelho de vila Nova de gaia, nos termos in-
formados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICENçA 
DE INSTALAçÃo DE rECINTo ITINErANTE, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “FES-
TA EM hoNrA DE SÃo TIAgo”, No vALor 
ToTAL DE €43,18 (QuArENTA E TrÊS EuroS 
E DEZoITo CÊNTIMoS), rEALIZADo DE 20 A 
24 DE JuLho DE 2018, SoLICITADo por JoA-
QuIM AuguSTo FErrEIrA DA SILvA
EDoC/2018/45876
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 da Câmara: “À Câ-
mara. 2018.08.09”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de 
instalação de recinto itinerante, relativa à rea-
lização do evento “Festa em honra de São Tia-
go”, no valor total de €43,18 (quarenta e três 
euros e dezoito cêntimos), realizado de 20 a 24 
de julho de 2018, solicitado por Joaquim Au-
gusto Ferreira da Silva, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICEN-
çA DE INSTALAçÃo DE rECINTo ITINErAN-
TE, rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo 
“FESTA EM hoNrA DE SÃo CrISTÓvÃo”, No 
vALor ToTAL DE €43,18 (QuArENTA E TrÊS 
EuroS E DEZoITo CÊNTIMoS), rEALIZADo 
DE 27 A 29 DE JuLho DE 2018, SoLICITADo 
pELA uNIÃo DE FrEguESIAS DE MAFAMuDE 
E vILAr Do pArAÍSo
EDoC/2018/47069
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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 da Câmara: “À Câ-
mara. 2018.08.09”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento de 
taxas devidas pela emissão da licença de insta-
lação de recinto itinerante, relativa à realização 
do evento “Festa em honra de São Cristóvão”, 
no valor total de €43,18 (quarenta e três euros e 
dezoito cêntimos), realizado de 27 a 29 de julho 
de 2018, solicitado pela união de Freguesias de 
Mafamude e vilar do paraíso, nos termos infor-
mados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICENçA 
DE INSTALAçÃo DE rECINTo IMprovISADo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “8ª 
FESTA DA BIFANA”, No vALor ToTAL DE € 
43,18 (QuArENTA E TrÊS EuroS E DEZoITo 
CÊNTIMoS), rEALIZADo NoS DIAS 27, 28 E 29 
DE JuLho DE 2018, SoLICITADo pELA JuNTA 
DE FrEguESIA DE oLIvEIrA Do Douro
EDoC/2018/47006
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 da Câmara: “À Câ-
mara. 2018.08.09”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de ins-
talação de recinto improvisado, relativa à reali-
zação do evento “8ª Festa da Bifana”, no valor 
total de €43,18 (quarenta e três euros e dezoito 
cêntimos), realizado nos dias 27, 28 e 29 de ju-
lho de 2018, solicitado pela Junta de Freguesia 
de oliveira do Douro, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICEN-
çA DE INSTALAçÃo DE rECINTo ITINErAN-
TE, rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo 
“FESTAS EM hoNrA DE SÃo CAETANo”, No 
vALor ToTAL DE €43,18 (QuArENTA E TrÊS 
EuroS E DEZoITo CÊNTIMoS), rEALIZADo 
DE 03 A 06 DE AgoSTo DE 2018, SoLICITADo 
pELA uNIÃo DE FrEguESIAS DE MAFAMuDE 
E vILAr Do pArAÍSo
EDoC/2018/47070

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 da Câmara: “À Câ-
mara. 2018.08.09”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de 
instalação de recinto itinerante, relativa à reali-
zação do evento “Festas em honra de São Cae-
tano”, no valor total de €43,18 (quarenta e três 
euros e dezoito cêntimos), realizado de 03 a 
06 de agosto de 2018, solicitado pela união de 
Freguesias de Mafamude e vilar do paraíso, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICENçA 
DE INSTALAçÃo DE rECINTo ITINErANTE, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “FES-
TA EM hoNrA DA NoSSA SENhorA DA SAÚ-
DE”, No vALor ToTAL DE €43,18 (QuArENTA 
E TrÊS EuroS E DEZoITo CÊNTIMoS), rEA-
LIZADo DE 11 A 16 DE AgoSTo DE 2018, SoLI-
CITADo pELA CoNFrArIA NoSSA SENhorA 
DA SAÚDE
EDoC/2018/49625
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 da Câmara: “À Câ-
mara. 2018.08.09”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento de 
taxas devidas pela emissão da licença de insta-
lação de recinto itinerante, relativa à realização 
do evento “Festa em honra da Nossa Senhora 
da Saúde”, no valor total de €43,18 (quarenta e 
três euros e dezoito cêntimos), realizado de 11 a 
16 de agosto de 2018, solicitado pela Confraria 
Nossa Senhora da Saúde, 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 “NoI-
TES DE vErÃo 2018”, No vALor ToTAL DE 
€43,18 (QuArENTA E TrÊS EuroS E DEZoI-
To CÊNTIMoS), rEALIZADo DE 28 DE JuLho 
A 06 DE AgoSTo DE 2018, SoLICITADo pELA 
uNIÃo DE FrEguESIAS DE grIJÓ E SErMoN-
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DE
EDoC/2018/45698
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 da Câmara: “À Câ-
mara. 2018.08.09”
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 “Noites de verão 2018”, 
no valor total de €43,18 (quarenta e três euros 
e dezoito cêntimos), realizado de 28 de julho 
a 06 de agosto de 2018, solicitado pela união 
de Freguesias de grijó e Sermonde, 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 SANTA MArI-
NhA 2018”, No vALor ToTAL DE €86,36 (oI-
TENTA E SEIS EuroS E TrINTA E SEIS CÊN-
TIMoS), rEALIZADo DE 13 A 23 DE JuLho 
DE 2018, SoLICITADo pELA CoNFrArIA Do 
SANTÍSSIMo SACrAMENTo
EDoC/2018/43736
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 da Câmara: “À Câ-
mara. 2018.08.09”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento de 
taxas devidas pela emissão da licença de insta-
lação de recinto itinerante e improvisado, rela-
tiva à realização do evento “Festa em honra de 
Santa Marinha 2018”, no valor total de €86,36 
(oitenta e seis euros e trinta e seis cêntimos), 
realizado de 13 a 23 de julho de 2018, solicitado 
pela Confraria do Santíssimo Sacramento, nos 
termos informados.
o Senhor vereador, Arq. José valentim pinto 
Miranda saiu da reunião.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICENçA 
DE INSTALAçÃo DE rECINTo IMprovISA-
Do, rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo 
“gAIACoNvIDA 2018”, No vALor ToTAL DE 

€43,18 (QuArENTA E TrÊS EuroS E DEZoITo 
CÊNTIMoS), rEALIZADo DE 11 A 28 DE AgoS-
To DE 2018, SoLICITADo pELo LIoNS CLuBE 
DE gAIA
EDoC/2018/47922
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 da Câmara: “À Câ-
mara. 2018.08.09”
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 “gAIACoNvIDA 2018”, no 
valor total de €43,18 (quarenta e três euros e 
dezoito cêntimos), realizado de 11 a 28 de agos-
to de 2018, solicitado pelo Lions Clube de gaia, 
nos termos informados.
o Senhor vereador, Arq. José valentim pinto 
Miranda entrou na reunião.

DIreÇÃo mUNICIPAL De INFrAeStrUtUrAS 
e eSPAÇoS PÚbLICoS

rEQuALIFICAçÃo DAS AvENIDAS rAMoS 
pINTo E DIogo LEITE – uNIÃo DE FrEguE-
SIAS DE SANTA MArINhA E SÃo pEDro DA 
AFurADA – rETIFICAçÃo DA DELIBErAçÃo 
DE CâMArA DE 02 DE JuLho DE 2018
EDoC/2018/29636
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 da Câmara: “À Câ-
mara. 2018.08.09”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar, nos termos informados, o se-
guinte: 
Avenida ramos pinto e Avenida Diogo Leite, 
entre a rua Serpa pinto e o Largo da ponte Luiz 
I
1. Definir o troço como zona de coexistência, 
nos termos do Artigo 78º - A do Código da Es-
trada, com velocidade máxima permitida de 20 
Km/h;
2. permitir o acesso a veículos automóvel para 
a realização de cargas e descargas, limitado a 
determinadas categorias de utilizadores previa-
mente autorizados, no período compreendido 
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entre as 6h e as 10h. Não são abrangidos por 
estes condicionamentos os veículos que asse-
guram o funcionamento das Caves do vinho do 
porto, desde que previamente autorizados.
3. permitir a circulação de veículos de emer-
gência;  
4. permitir a circulação de velocípedes;
5. proibir a circulação automóvel e de motoci-
clos, exceto para os autorizados.
rua Cândido dos reis, entre a Avenida Diogo 
Leite e a rua Conselheiro veloso da Cruz 
1. Definir arruamento com sentido único, de 
Norte para Sul.
rua guilherme gomes Fernandes, entre a rua 
Afonso III e a rua Cândido dos reis
1. Definir arruamento com sentido único, de 
poente para Nascente.
rua Luís de Camões, entre a rua general Torres 
e a rua Cândido dos reis 
1. Definir arruamento com sentido único, de 
Nascente para poente
CoNCurSo pÚBLICo pArA ForNECIMEN-
To EM rEgIME CoNTÍNuo DE gÁS NATurAL 
EM EDIFÍCIoS MuNICIpAIS DE vILA NovA DE 
gAIA – 2018/2021 – AprovAçÃo Do rELATÓ-
rIo FINAL Do JÚrI E DA rESpETIvA MINuTA 
Do CoNTrATo A CELEBrAr, ADJuDICAçÃo 
DA propoSTA AprESENTADA pELA EMprE-
SA EDp CoMErCIAL, CoMErCIALIZAçÃo DE 
ENErgIA, S.A. E NEgAr provIMENTo À rE-
CLAMAçÃo AprESENTADA pELo CoNCor-
rENTE gALp poWEr SA
EDoC/2018/17215
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 da Câmara: “À Câ-
mara. 2018.08.17”
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. Aprovar o relatório final do júri e respetiva mi-
nuta do contrato a celebrar;
2. Adjudicar a proposta apresentada pela em-
presa EDp Comercial, Comercialização de 
Energia, SA, pelo prazo de 36 meses ou até se 
mostrar esgotado o montante máximo global 
de €1.022.472.09 + IvA, e consequentemente, 
proceder à notificação do adjudicatário, para 
apresentação dos documentos de habilitação e 

de prestação de caução,  devendo ser apresen-
tada caução no valor de 3% do preço contra-
tual, no montante de Euros 30.674,16 (trinta mil 
seiscentos e setenta e quatro euros e dezasseis 
cêntimos). 
3. Negar provimento à reclamação apresentada 
pelo concorrente gALp power SA, em sede de 
audiência prévia, nos termos constantes do re-
ferido relatório final.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA INTErrupçÃo DE TrâNSITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “NoI-
TES DE vErÃo”, rEALIZADo DE 28 DE Ju-
Lho A 05 DE AgoSTo DE 2018, No vALor 
ToTAL DE €244,00 (DuZENToS E QuArENTA 
E QuATro EuroS), SoLICITADo pELA uNIÃo 
DE FrEguESIAS DE grIJÓ E SErMoNDE
EDoC/2018/33516
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 da Câmara: “À Câ-
mara. 2018.08.09”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, relativa 
à realização do evento “Noites de verão”, reali-
zado de 28 de julho a 05 de agosto de 2018, no 
valor de €170,80 (cento e setenta euros e oiten-
ta cêntimos), correspondente a 70% do valor 
total de €244,00 (duzentos e quarenta e quatro 
euros), solicitado pela união de Freguesias de 
grijó e Sermonde, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA INTErrupçÃo DE TrâNSITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “FES-
TIvIDADES EM hoNrA Do SENhor DoS 
AFLIToS”, rEALIZADo DE 16 A 21 DE AgoSTo 
DE 2018, No vALor ToTAL DE €715,20 (SE-
TECENToS E QuINZE EuroS E vINTE CÊNTI-
MoS), SoLICITADo pELA JuNTA DE FrEguE-
SIA DE CANELAS
EDoC/2018/49023
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. vice-presidente da Câmara: “À 
Câmara. 2018.08.22”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
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de taxas pela interrupção de trânsito, relativa 
à realização do evento “Festividades em honra 
do Senhor dos Aflitos”, realizado de 16 a 21 de 
agosto de 2018, no valor de €500,64 (quinhen-
tos euros e sessenta e quatro cêntimos), cor-
respondente a 70% do valor total de €715,20 
(setecentos e quinze euros e vinte cêntimos), 
solicitado pela Junta de Freguesia de Canelas, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE TA-
XAS pELA INTErrupçÃo DE TrâNSITo, rE-
LATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “FESTAS 
EM hoNrA DE NoSSA SENhorA DA SAÚDE”, 
rEALIZADo DE 11 A 16 DE AgoSTo DE 2018, 
No vALor ToTAL DE €366,00 (TrEZENToS E 
SESSENTA E SEIS EuroS), SoLICITADo pELA 
CoNFrArIA DE NoSSA SENhorA DA SAÚDE
EDoC/2018/47048
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. vice-presidente da Câmara: “À 
Câmara. 2018.08.22”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, relativa 
à realização do evento “Festas em honra de 
Nossa Senhora da Saúde”, realizado de 11 a 16 
de agosto de 2018, no valor total de €366,00 
(trezentos e sessenta e seis euros), solicitado 
pela Confraria de Nossa Senhora da Saúde, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA INTErrupçÃo DE TrâNSITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “DES-
FILE DA proCISSÃo EM hoNrA DE SÃo BAr-
ToLoMEu”, rEALIZADo No DIA 26 DE AgoS-
To DE 2018, No vALor ToTAL DE €258,30 
(DuZENToS E CINQuENTA E oITo EuroS E 
TrINTA CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA FÁ-
BrICA DA IgrEJA DE S. pEDro DE pEDroSo 
– CoMISSÃo pASTorAL DE SÃo BArToLo-
MEu DoS CArvALhoS
EDoC/2018/46318
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. vice-presidente da Câmara: “À 
Câmara. 2018.08.22”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 

aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, relativa à 
realização do evento “Desfile da procissão em 
honra de São Bartolomeu”, realizado no dia 26 
de agosto de 2018, no valor de €180,81 (cento 
e oitenta euros e oitenta e um cêntimos), cor-
respondente a 70% do valor total de €258,30 
(duzentos e cinquenta e oito euros e trinta cên-
timos), solicitado pela Fábrica da Igreja de S. 
pedro de pedroso – Comissão pastoral de São 
Bartolomeu dos Carvalhos, nos termos infor-
mados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA INTErrupçÃo DE TrâNSITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “pro-
CISSÃo DE S. BENTo E S. pEDro”, rEALIZA-
Do NoS DIAS 15 E 16 DE JuLho DE 2018, No 
vALor ToTAL DE €516,60 (QuINhENToS E 
DEZASSEIS EuroS E SESSENTA CÊNTIMoS), 
SoLICITADo pELA FÁBrICA DA IgrEJA DE 
SÃo pEDro DE pEDroSo
EDoC/2018/44426
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 da Câmara: “À Câ-
mara. 2018.08.09”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, relativa à 
realização do evento “procissão de S. Bento e 
S. pedro”, realizado nos dias 15 e 16 de julho de 
2018, no valor de €361,62 (trezentos e sessenta 
e um euros e sessenta e dois cêntimos), cor-
respondente a 70% do valor total de €516,60 
(quinhentos e dezasseis euros e sessenta cên-
timos), solicitado pela Fábrica da Igreja de São 
pedro de pedroso, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA INTErrupçÃo DE TrâNSITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “FES-
TAS EM hoNrA DE NoSSA SENhorA DA 
SAÚDE”, rEALIZADo NoS DIAS 03, 04, 05 E 
06 DE AgoSTo DE 2018, No vALor ToTAL DE 
€417,20 (QuATroCENToS E DEZASSETE Eu-
roS E vINTE CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA 
JuNTA DE FrEguESIA DE ArCoZELo
EDoC/2018/47384
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
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66, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 2018.08.09”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de ta-
xas pela interrupção de trânsito, relativa à rea-
lização do evento “Festas em honra de Nossa 
Senhora da Saúde”, realizado nos dias 03, 04, 
05 e 06 de agosto de 2018, no valor de €292,04 
(duzentos e noventa e dois euros e quatro cên-
timos), correspondente a 70% do valor total de 
€417,20 (quatrocentos e dezassete euros e vin-
te cêntimos), solicitado pela Junta de Freguesia 
de Arcozelo, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA INTErrupçÃo DE TrâNSITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “FES-
TAS EM hoNrA DE SANTo ANDrÉ E S. vICEN-
TE FErrEr”, rEALIZADo NoS DIAS 06, 07 E 
08 DE JuLho DE 2018, No vALor ToTAL DE 
€178,00 (CENTo E SETENTA E oITo EuroS), 
SoLICITADo pELA JuNTA DE FrEguESIA DE 
CANIDELo
EDoC/2018/43826
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 da Câmara: “À Câ-
mara. 2018.08.09”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, relativa à 
realização do evento “Festas em honra de San-
to André e S. vicente Ferrer”, realizado nos dias 
06, 07 e 08 de julho de 2018, correspondente a 
70% do valor total de €178,00 (cento e setenta 
e oito euros), solicitado pela Junta de Freguesia 
de Canidelo, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA INTErrupçÃo DE TrâNSI-
To, rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo 
“proCISSÕES EM hoNrA Do BoM JESuS Do 
MoNTE E DE S. CAETANo”, rEALIZADo NoS 
DIAS 05 E 06 DE AgoSTo DE 2018, No vALor 
ToTAL DE €357,60 (TrEZENToS E CINQuEN-
TA E SETE EuroS E SESSENTA CÊNTIMoS), 
SoLICITADo pELA uNIÃo DE FrEguESIAS DE 
MAFAMuDE E vILAr Do pArAÍSo
EDoC/2018/49087
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 da Câmara: “À Câ-
mara. 2018.08.09”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, relativa à 
realização do evento “procissões em honra do 
Bom Jesus do Monte e de S. Caetano”, realiza-
do nos dias 05 e 06 de agosto de 2018, no valor 
de €250,32 (duzentos e cinquenta euros e trin-
ta e dois cêntimos), correspondente a 70% do 
valor total de €357,60 (trezentos e cinquenta e 
sete euros e sessenta cêntimos), solicitado pela 
união de Freguesias de Mafamude e vilar do 
paraíso, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA INTErrupçÃo DE TrâNSITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “pro-
CISSÃo DE vELAS E proCISSÃo SoLENE”, 
rEALIZADo NoS DIAS 04 E 05 DE AgoSTo 
DE 2018, No vALor ToTAL DE €357,60 (TrE-
ZENToS E CINQuENTA E SETE EuroS E SES-
SENTA CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA JuNTA 
DE FrEguESIA DE AvINTES
EDoC/2018/47145
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 da Câmara: “À Câ-
mara. 2018.08.09”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, relativa à 
realização do evento “procissão de velas e pro-
cissão Solene”, realizado nos dias 04 e 05 de 
agosto de 2018, no valor de €250,32 (duzentos 
e cinquenta euros e trinta e dois cêntimos), cor-
respondente a 70% do valor total de €357,60 
(trezentos e cinquenta e sete euros e sessenta 
cêntimos), solicitado pela Junta de Freguesia 
de Avintes, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA INTErrupçÃo DE TrâNSITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “pro-
CISSÃo EM hoNrA Do SAgrADo CorAçÃo 
DE JESuS”, rEALIZADo No DIA 26 DE AgoS-
To DE 2018, No vALor ToTAL DE €86,10 (oI-
TENTA E SEIS EuroS E DEZ CÊNTIMoS), So-
LICITADo pELA uNIÃo DE FrEguESIAS DE 
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SANDIM, oLIvAL, LEvEr E CrESTuMA
EDoC/2018/51572
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. vice-presidente da Câmara: “À 
Câmara. 2018.08.22”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, relativa 
à realização do evento “procissão em honra do 
Sagrado Coração de Jesus”, realizado no dia 26 
de agosto de 2018, no valor de €60,27 (sessenta 
euros e vinte e sete cêntimos), correspondente 
a 70% do valor total de €86,10 (oitenta e seis 
euros e dez cêntimos), solicitado pela união de 
Freguesias de Sandim, olival, Lever e Crestuma, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA INTErrupçÃo DE TrâNSITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “pro-
CISSÃo EM hoNrA DA NoSSA SENhorA DA 
grAçA DE grIJÓ”, A rEALIZAr No DIA 09 
DE SETEMBro DE 2018, No vALor ToTAL 
DE €129,15 (CENTo E vINTE E NovE EuroS 
E QuINZE CÊNTIMoS), SoLICITADo por JoA-
QuIM vALENTE goMES, rEprESENTANTE DA 
CoMISSÃo DE FESTAS EM hoNrA DA NoSSA 
SENhorA DA grAçA DE grIJÓ
EDoC/2018/51041
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. vice-presidente da Câmara: “À 
Câmara. 2018.08.22”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, relativa 
à realização do evento “procissão em honra da 
Nossa Senhora da graça de grijó”, a realizar no 
dia 09 de setembro de 2018, no valor de €90,41 
(noventa euros e quarenta e um cêntimos), cor-
respondente a 70% do valor total de €129,15 
(cento e vinte e nove euros e quinze cêntimos), 
solicitado por Joaquim valente gomes, repre-
sentante da Comissão de Festas em honra da 
Nossa Senhora da graça de grijó, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA INTErrupçÃo DE TrâNSITo, 

rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “pro-
CISSÃo EM hoNrA Do DIvINo SALvADor”, 
rEALIZADo NoS DIAS 11 E 12 DE AgoSTo DE 
2018, No vALor ToTAL DE €238,40 (DuZEN-
ToS E TrINTA E oITo EuroS E QuArENTA 
CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA CoMISSÃo DE 
FESTAS Do DIvINo SALvADor DA prAIA DE 
vALADArES, rEprESENTADA por BErNAr-
DINo pINho DE SouSA
EDoC/2018/49478
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. vice-presidente da Câmara: “À 
Câmara. 2018.08.21”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, relativa 
à realização do evento “procissão em honra do 
Divino Salvador”, realizado nos dias 11 e 12 de 
agosto de 2018, correspondente a 70% do valor 
total de €238,40 (duzentos e trinta e oito euros 
e quarenta cêntimos), solicitado pela Comissão 
de Festas do Divino Salvador da praia de va-
ladares, representada por Bernardino pinho de 
Sousa, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA INTErrupçÃo DE TrâNSITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “FES-
TAS E proCISSÃo EM hoNrA Do NoSSo SE-
Nhor Do TrIuNFo”, rEALIZADo DE 17 A 21 
DE AgoSTo DE 2018, No vALor ToTAL DE 
€828,75 (oIToCENToS E vINTE E oITo Eu-
roS E SETENTA E CINCo CÊNTIMoS), SoLICI-
TADo pELA uNIÃo DE FrEguESIAS DE SAN-
DIM, oLIvAL, LEvEr E CrESTuMA
EDoC/2018/47016
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. vice-presidente da Câmara: “À 
Câmara. 2018.08.21”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, relati-
va à realização do evento “Festas e procissão 
em honra do Nosso Senhor do Triunfo”, rea-
lizado de 17 a 21 de agosto de 2018, no valor 
de €580,13 (quinhentos e oitenta euros e treze 
cêntimos), correspondente a 70% do valor total 
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de €828,75 (oitocentos e vinte e oito euros e 
setenta e cinco cêntimos), solicitado pela união 
de Freguesias de Sandim, olival, Lever e Cres-
tuma, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA INTErrupçÃo DE TrâNSITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “pro-
CISSÃo EM hoNrA DA NoSSA SENhorA DA 
SAÚDE DE SANDIM”, rEALIZADo No DIA 12 
DE AgoSTo DE 2018, No vALor ToTAL DE 
€129,15 (CENTo E vINTE E NovE EuroS E 
QuINZE CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA Co-
MISSÃo DE FESTAS EM hoNrA DE NoSSA 
SENhorA DA SAÚDE DE SANDIM, rEprE-
SENTADA pELo SENhor ANTÓNIo MArTINS 
BArBoSA
EDoC/2018/49872
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. vice-presidente da Câmara: “À 
Câmara. 2018.08.22”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, relativa 
à realização do evento “procissão em honra da 
Nossa Senhora da Saúde de Sandim”, realizado 
no dia 12 de agosto de 2018, no valor de €90,41 
(noventa euros e quarenta e um cêntimos), cor-
respondente a 70% do valor total de €129,15 
(cento e vinte e nove euros e quinze cêntimos), 
solicitado pela Comissão de Festas em honra 
de Nossa Senhora da Saúde de Sandim, repre-
sentada pelo Senhor António Martins Barbosa, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE TA-
XAS pELA INTErrupçÃo DE TrâNSITo, rE-
LATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “FESTI-
vIDADE E proCISSÃo EM hoNrA DA NoSSA 
SENhorA DA NAZArÉ”, rEALIZADo DE 17 A 
20 DE AgoSTo DE 2018, No vALor ToTAL DE 
€476,80 (QuATroCENToS E SETENTA E SEIS 
EuroS E oITENTA CÊNTIMoS), SoLICITADo 
pELA JuNTA DE FrEguESIA DE ArCoZELo
EDoC/2018/47911
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. vice-presidente da Câmara: “À 
Câmara. 2018.08.22”

Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, relativa à 
realização do evento “Festividade e procissão 
em honra da Nossa Senhora da Nazaré”, reali-
zado de 17 a 20 de agosto de 2018, no valor de 
€333,76 (trezentos e trinta e três euros e seten-
ta e seis cêntimos), correspondente a 70% do 
valor total de €476,80 (quatrocentos e setenta 
e seis euros e oitenta cêntimos), solicitado pela 
Junta de Freguesia de Arcozelo, nos termos in-
formados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA INTErrupçÃo DE TrâNSITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “pro-
CISSÕES No âMBITo DA FESTA Do SENhor 
DoS AFLIToS”, rEALIZADo NoS DIAS 17 E 19 
DE AgoSTo DE 2018, No vALor ToTAL DE 
€536,40 (QuINhENToS E TrINTA E SEIS Eu-
roS E QuArENTA CÊNTIMoS), SoLICITADo 
pELA JuNTA DE FrEguESIA DE CANELAS
EDoC/2018/47077
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. vice-presidente da Câmara: “À 
Câmara. 2018.08.22”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, relativa à 
realização do evento “procissões no âmbito da 
Festa do Senhor dos Aflitos”, realizado nos dias 
17 e 19 de agosto de 2018, no valor de €250,32 
(duzentos e cinquenta euros e trinta e dois cên-
timos), correspondente a 70% do valor total de 
€357,60 (trezentos e cinquenta e sete euros e 
sessenta cêntimos), solicitado pela Junta de 
Freguesia de Canelas, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE TA-
XAS pELA INTErrupçÃo DE TrâNSITo, rE-
LATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “proCIS-
SÃo EM hoNrA DE STo ovÍDIo”, rEALIZADo 
No DIA 02 DE SETEMBro DE 2018, No vALor 
ToTAL DE €712,50 (SETECENToS E DoZE Eu-
roS E CINQuENTA CÊNTIMoS), SoLICITADo 
pELA uNIÃo DE FrEguESIAS DE MAFAMuDE 
E vILAr Do pArAÍSo
EDoC/2018/50781
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
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77, apenas no original.
Despacho do Sr. vice-presidente da Câmara: “À 
Câmara. 2018.08.22”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, relativa 
à realização do evento “procissão em honra de 
Sto ovídio”, realizado no dia 02 de setembro 
de 2018, no valor de €498,75 (quatrocentos e 
noventa e oito euros e setenta e cinco cênti-
mos), correspondente a 70% do valor total de 
€712,50 (setecentos e doze euros e cinquenta 
cêntimos), solicitado pela união de Freguesias 
de Mafamude e vilar do paraíso, nos termos in-
formados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA INTErrupçÃo DE TrâNSITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “pro-
CISSÃo EM hoNrA DE SANTA EuLÁLIA”, 
rEALIZADo No DIA 19 DE AgoSTo DE 2018, 
No vALor ToTAL DE €238,40 (DuZENToS E 
TrINTA E oITo EuroS E QuArENTA CÊNTI-
MoS), SoLICITADo pELA FÁBrICA DA IgrE-
JA pAroQuIAL DE oLIvEIrA Do Douro, rE-
prESENTADA por JoSÉ CuNhA NETo
EDoC/2018/48281
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. vice-presidente da Câmara: “À 
Câmara. 2018.08.22”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de ta-
xas pela interrupção de trânsito, relativa à reali-
zação do evento “procissão em honra de Santa 
Eulália”, realizado no dia 19 de agosto de 2018, 
no valor de €166,88 (cento e sessenta e seis eu-
ros e oitenta e oito cêntimos), correspondente 
a 70% do valor total de €238,40 (duzentos e 
trinta e oito euros e quarenta cêntimos), soli-
citado pela Fábrica da Igreja paroquial de oli-
veira do Douro, representada por José Cunha 
Neto, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA INTErrupçÃo DE TrâNSITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “pro-
CISSÃo EM hoNrA DE SANTA MArINhA, EM 
SEIXEZELo”, rEALIZADo No DIA 22 DE Ju-
Lho DE 2018, No vALor ToTAL DE €215,25 
(DuZENToS E QuINZE EuroS E vINTE E CIN-

Co CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA FÁBrICA 
DA IgrEJA pAroQuIAL DE SANTA MArINhA 
DE SEIXEZELo
EDoC/2018/43269
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. vice-presidente da Câmara: “À 
Câmara. 2018.08.24”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, relativa 
à realização do evento “procissão em honra de 
Santa Marinha, em Seixezelo”, realizado no dia 
22 de julho de 2018, no valor de €150,68 (cento 
e cinquenta euros e sessenta e oito cêntimos), 
correspondente a 70% do valor total de €215,25 
(duzentos e quinze euros e vinte e cinco cên-
timos), solicitado pela Fábrica da Igreja paro-
quial de Santa Marinha de Seixezelo, nos ter-
mos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA INTErrupçÃo DE TrâNSITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “pro-
CISSÃo DAS FESTAS DE SÃo TIAgo, EM oLI-
vEIrA Do Douro”, rEALIZADo No DIA 22 
DE JuLho DE 2018, No vALor ToTAL DE 
€463,80 (QuATroCENToS E SESSENTA E 
TrÊS EuroS E oITENTA CÊNTIMoS), SoLICI-
TADo pELA FÁBrICA DA IgrEJA DE oLIvEI-
rA Do Douro
EDoC/2018/46330
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. vice-presidente da Câmara: “À 
Câmara. 2018.08.24”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, relativa à 
realização do evento “procissão das Festas de 
São Tiago, em oliveira do Douro”, realizado no 
dia 22 de julho de 2018, no valor de €324,66 
(trezentos e vinte e quatro euros e sessenta e 
seis cêntimos), correspondente a 70% do valor 
total de €463,80 (quatrocentos e sessenta e 
três euros e oitenta cêntimos), solicitado pela 
Fábrica da Igreja de oliveira do Douro, nos ter-
mos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
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TAXAS pELA INTErrupçÃo DE TrâNSITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “FES-
TAS EM hoNrA DE NoSSA SENhorA DoS 
rEMÉDIoS DE oLIvAL”, A rEALIZAr DE 03 A 
10 DE SETEMBro DE 2018, No vALor ToTAL 
DE €1.214,45 (MIL DuZENToS E CATorZE Eu-
roS E QuArENTA E CINCo CÊNTIMoS), So-
LICITADo pELA uNIÃo DE FrEguESIAS DE 
SANDIM, oLIvAL, LEvEr E CrESTuMA
EDoC/2018/47408
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. vice-presidente da Câmara: “À 
Câmara. 2018.08.24”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, relativa à 
realização do evento “Festas em honra de Nos-
sa Senhora dos remédios de olival”, a realizar 
de 03 a 10 de setembro de 2018, no valor de 
€850,12 (oitocentos e cinquenta euros e doze 
cêntimos), correspondente a 70% do valor to-
tal de €1.214,45 (mil duzentos e catorze euros 
e quarenta e cinco cêntimos), solicitado pela 
união de Freguesias de Sandim, olival, Lever e 
Crestuma, nos termos informados.
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo NA TrA-
vESSA DouTor ANTÓNIo vALE, NA ruA DA 
SAIBrEIrA, No Troço CoMprEENDIDo EN-
TrE A TrAvESSA DA SAIBrEIrA E A ruA Do 
Dr. FLÓrIDo ToSCANo E No Troço ENTrE 
A ruA DouTor ANTÓNIo vALE E o CruZA-
MENTo CoM A ruA DE MIguEL DE oLIvEIrA 
– uNIÃo DE FrEguESIAS DE MAFAMuDE E vI-
LAr Do pArAÍSo
EDoC/2016/67631
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. vice-presidente da Câmara: “À 
Câmara. 2018.08.22”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a postura Municipal de Trânsito, nos 
termos informados.
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo NA TrA-
vESSA DAS poNTES – FrEguESIA DE CANE-
LAS
EDoC/2017/8248
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. vice-presidente da Câmara: “À 
Câmara. 2018.08.21”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a postura Municipal de Trânsito, nos 
termos informados.
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo NA ruA 
DA DEvESINhA – uNIÃo DE FrEguESIAS DE 
SANDIM, oLIvAL, LEvEr E CrESTuMA
EDoC/2018/38453
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. vice-presidente da Câmara: “À 
Câmara. 2018.08.21”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a postura Municipal de Trânsito, nos 
termos informados.
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo NA ruA 
MANuEL MArQuES goMES, NA INTErSEC-
çÃo CoM A ruA DA BÉLgICA – FrEguESIA 
DE CANIDELo
EDoC/2018/41896
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. vice-presidente da Câmara: “À 
Câmara. 2018.08.22”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a postura Municipal de Trânsito, nos 
termos informados.
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo NA ruA 
vALENTE pErFEITo E NA ruA MANuEL DA 
SILvA CruZ, JuNTo À INTErSECçÃo CoM A 
ruA JoSÉ FALCÃo – uNIÃo DE FrEguESIAS 
DE SANTA MArINhA E SÃo pEDro DA AFu-
rADA
EDoC/2018/33038
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. vice-presidente da Câmara: “À 
Câmara. 2018.08.22”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a postura Municipal de Trânsito, nos 
termos informados.
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo NA prA-
çA SouSA CALDAS, JuNTo À INTErSECçÃo 
CoM A ruA JoSÉ MArIANI – uNIÃo DE FrE-
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guESIAS DE SANTA MArINhA E SÃo pEDro 
DA AFurADA
EDoC/2018/33220
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. vice-presidente da Câmara: “À 
Câmara. 2018.08.22”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a postura Municipal de Trânsito, nos 
termos informados.
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo NA ruA 
AZErEDo LoBo – FrEguESIA DA MADALE-
NA
EDoC/2018/53036
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. vice-presidente da Câmara: “À 
Câmara. 2018.08.23”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a postura Municipal de Trânsito, nos 
termos informados.
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo, A TÍTu-
Lo EXpErIMENTAL ATÉ DEZEMBro DE 2018, 
NA ruA proFESSor urBANo DE MourA, 
No Troço CoMprEENDIDo ENTrE A ruA 
DouTor CoSTA MAToS E A SAÍDA DA vIA 
ENg.º EDgAr CArDoSo – uNIÃo DE FrE-
guESIAS DE SANTA MArINhA E SÃo pEDro 
DA AFurADA
EDoC/2016/66440
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 da Câmara: “À Câ-
mara. 2018.08.28”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a postura Municipal de Trânsito, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DA 
TAXA rEFErENTE À LICENçA DE DoIS LugA-
rES DE ESTACIoNAMENTo prIvATIvo pArA 
o ANo DE 2018, SITo NA ruA proFESSor 
AMADEu DoS SANToS – uNIÃo DE FrEguE-
SIAS DE guLpILhArES E vALADArES, No 
vALor DE €1.561,06 (MIL QuINhENToS E SES-
SENTA E uM EuroS E SEIS CÊNTIMoS), SoLI-
CITADo pELo KArATÉ CLuBE DE gAIA
EDoC/2018/41336

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. vice-presidente da Câmara: “À 
Câmara. 2018.08.21”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento da 
taxa referente à licença de dois lugares de es-
tacionamento privativo para o ano de 2018, sito 
na rua professor Amadeu dos Santos, união de 
Freguesias de gulpilhares e valadares, no valor 
de €1.561,06 (mil quinhentos e sessenta e um 
euros e seis cêntimos), solicitado pelo Karaté 
Clube de gaia, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DA 
TAXA rEFErENTE À AprECIAçÃo DE pro-
CESSo, À oCupAçÃo/ANuLAçÃo DE DoIS 
LugArES DE ESTACIoNAMENTo EM ZoNA 
DE DurAçÃo LIMITADA E pELA CoLoCAçÃo 
DE TrÊS SINAIS DE TrâNSITo, DE 26 DE Ju-
Lho A 14 DE AgoSTo DE 2018, No vALor DE 
€475,98 (QuATroCENToS E SETENTA E CIN-
Co EuroS E NovENTA E oITo CÊNTIMoS), 
SoLICITADo pELo FuTEBoL CLuBE DE gAIA
EDoC/2018/48143
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. vice-presidente da Câmara: “À 
Câmara. 2018.08.22”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa referente à apreciação de processo, à 
ocupação/anulação de dois lugares de estacio-
namento em zona de duração limitada e pela 
colocação de três sinais de trânsito, de 26 de ju-
lho a 14 de agosto de 2018, no valor de €475,98 
(quatrocentos e setenta e cinco euros e noven-
ta e oito cêntimos), solicitado pelo Futebol Clu-
be de gaia, nos termos informados.

DIreÇÃo mUNICIPAL PArA A INCLUSÃo 
SoCIAL

CoNTrATo DE pATroCÍNIo DESporTIvo 
A CELEBrAr ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA 
NovA DE gAIA E A ASSoCIAçÃo DE DES-
porTo pArA A DEFICIÊNCIA INTELECTuAL – 
ANDDI pArA ApoIo FINANCEIro À rEALIZA-
çÃo DoS EvENToS DESporTIvoS “TorNEIo 
DE ABErTurA – MEMorIAL JoÃo pArDAL” 
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E “ESTÁgIo NACIoNAL DA MoDALIDADE DE 
ATLETISMo”, No vALor DE €5.000,00 (CIN-
Co MIL EuroS) + IvA
EDoC/2018/48739
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 da Câmara: “À Câ-
mara. 2018.08.13”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o contrato de patrocínio desportivo a 
celebrar entre o Município de vila Nova de gaia 
e a Associação de Desporto para a Deficiên-
cia Intelectual – ANDDI, para apoio financeiro 
à realização dos eventos desportivos “Torneio 
de Abertura – Memorial João pardal” e “Estágio 
Nacional da Modalidade de Atletismo”, no valor 
de €5.000,00 (cinco mil euros) + IvA, nos ter-
mos apresentados.
CoNTrATo progrAMA DESporTIvo A CE-
LEBrAr ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA 
DE gAIA E o SporTINg CLuBE DE CoIMBrÕES 
pArA ApoIo FINANCEIro À EXECuçÃo DE 
oBrAS DE rEpArAçÃo, MANuTENçÃo E 
MELhorIA DAS INSTALAçÕES DESporTIvAS 
Do CLuBE, No vALor DE €9.000,00 (NovE 
MIL EuroS)
EDoC/2018/48589
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 da Câmara: “À Câ-
mara. 2018.08.28”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o contrato de patrocínio desportivo a 
celebrar entre o Município de vila Nova de gaia 
e o Sporting Clube de Coimbrões, para apoio 
financeiro à execução de obras de reparação, 
manutenção e melhoria das instalações despor-
tivas do clube, no valor de €9.000,00 (nove mil 
euros), nos termos apresentados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA oCupAçÃo Do ESpAço pÚBLI-
Co, rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo 
“8ª MArAToNA BTT BroA D’AvINTES”, rEA-
LIZADo No DIA 15 DE JuLho DE 2018, No 
vALor DE €35,00 (TrINTA E CINCo EuroS), 
SoLICITADo pELA JuNTA DE FrEguESIA DE 
AvINTES
EDoC/2018/43232

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 da Câmara: “À Câ-
mara. 2018.08.14”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa em 70% do paga-
mento de taxas pela ocupação do espaço pú-
blico, no valor de €35,00 (trinta e cinco euros), 
relativas à realização do evento “8ª Maratona 
BTT Broa d’Avintes” no dia 15 de julho de 2018, 
solicitado pela Junta de Freguesia de Avintes, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA oCupAçÃo Do ESpAço pÚBLI-
Co, rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo 
“proCISSÃo DE vELAS”, rEALIZADo No DIA 
13 DE MAIo DE 2018, No vALor DE €40,00 
(QuArENTA EuroS), SoLICITADo pELA FÁ-
BrICA DA IgrEJA pAroQuIAL Do SENhor 
DA vErA CruZ Do CANDAL
EDoC/2018/50942
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 da Câmara: “À Câ-
mara. 2018.08.14”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa em 70% do pagamen-
to de taxas pela ocupação do espaço público, 
no valor de €40,00 (quarenta euros),relativa à 
realização do evento “procissão de velas” no 
dia 13 de maio de 2018, solicitado pela Fábrica 
da Igreja paroquial do Senhor da vera Cruz do 
Candal, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA oCupAçÃo Do ESpAço pÚBLI-
Co, rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo 
“DESFILE DE CoNFrArIAS gASTroNÓMI-
CAS”, rEALIZADo No DIA 30 DE JuNho DE 
2018, No vALor DE €40,00 (QuArENTA Eu-
roS), SoLICITADo pELA JuNTA DE FrEguE-
SIA DE AvINTES
EDoC/2018/38262
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 da Câmara: “À Câ-
mara. 2018.08.14”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
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var o pedido de dispensa em 70% do pagamen-
to de taxas pela ocupação do espaço público, 
no valor de €40,00 (quarenta euros), relativa 
à realização do evento “Desfile de Confrarias 
gastronómicas”, no dia 30 de junho de 2018, 
solicitado pela Junta de Freguesia de Avintes, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA oCupAçÃo Do ESpAço pÚBLI-
Co, rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo 
“proCISSÃo, INTEgrADA NA FESTA Do SE-
Nhor Do TrIuNFo”, rEALIZADo No DIA 19 
DE AgoSTo DE 2018, No vALor DE €40,00 
(QuArENTA EuroS), SoLICITADo pELA 
uNIÃo DE FrEguESIAS DE SANDIM, oLIvAL, 
LEvEr E CrESTuMA
EDoC/2018/46908
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 da Câmara: “À Câ-
mara. 2018.08.14”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa em 70% do pagamen-
to de taxas pela ocupação do espaço público, 
no valor de €40,00 (quarenta euros),relativa à 
realização do evento “procissão integrada na 
Festa do Senhor do Triunfo”, realizado no dia 
19 de agosto de 2018, solicitado pela união de 
Freguesias de Sandim, olival, Lever e Crestuma, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA oCupAçÃo Do ESpAço pÚ-
BLICo, rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvEN-
To “proCISSÃo, INTEgrADA NA FESTA DE 
NoSSA SENhorA DA NAZArÉ”, rEALIZADo 
No DIA 19 DE AgoSTo DE 2018, No vALor 
DE €40,00 (QuArENTA EuroS), SoLICITADo 
pELA JuNTA DE FrEguESIA DE ArCoZELo
EDoC/2018/47913
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 da Câmara: “À Câ-
mara. 2018.08.14”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa em 70% do pagamen-
to de taxas pela ocupação do espaço público, 
no valor de €40,00 (quarenta euros),relativa à 
realização do evento “procissão integrada na 

Festa de Nossa Senhora da Nazaré”, no dia 19 
de agosto de 2018, solicitado pela Junta de Fre-
guesia de Arcozelo, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA oCupAçÃo Do ESpAço pÚBLI-
Co, rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo 
“ArrAIAL, INTEgrADo NA FESTA EM hoNrA 
DA NoSSA SENhorA Do pILAr”, rEALIZADo 
DE 18 A 20 DE AgoSTo DE 2018, No vALor 
DE €40,00 (QuArENTA EuroS), SoLICITADo 
por MArIA MANuELA MoNTEIro pErEIrA 
EM rEprESENTAçÃo DA CoMISSÃo DE FES-
TAS DE Nª SENhorA Do pILAr
EDoC/2018/42745
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 da Câmara: “À Câ-
mara. 2018.08.14”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa em 70% do pagamen-
to de taxas pela ocupação do espaço público, 
no valor de €40,00 (quarenta euros),relativa à 
realização do evento “Arraial integrado na Festa 
em honra da Nossa Senhora do pilar”, nos dias 
18 a 20 de agosto de 2018, solicitado por Maria 
Manuela Monteiro pereira em representação da 
Comissão de Festas de Nª Senhora do pilar, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA oCupAçÃo Do ESpAço pÚ-
BLICo, rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvEN-
To “LEILÃo EM BENEFÍCIo DA CoMISSÃo DE 
FESTAS Do Sr. Do CALvÁrIo”, rEALIZADo 
No DIA 11 DE AgoSTo DE 2018, No vALor 
DE €40,00 (QuArENTA EuroS), SoLICITADo 
pELA JuNTA DE FrEguESIA DE CANELAS
EDoC/2018/50206
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 da Câmara: “À Câ-
mara. 2018.08.14”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa em 70% do pagamen-
to de taxas pela ocupação do espaço público, 
no valor de €40,00 (quarenta euros),relativa à 
realização do evento “Leilão em benefício da 
Comissão de Festas do Sr. do Calvário”, no dia 
11 de agosto de 2018, solicitado pela Junta de 
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Freguesia de Canelas, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA oCupAçÃo Do ESpAço pÚBLI-
Co, rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo 
“proCISSÃo, INTEgrADA NA FESTA popu-
LAr EM hoNrA DE SÃo LourENço”, rEA-
LIZADo No DIA 26 DE AgoSTo DE 2018, No 
vALor DE €40,00 (QuArENTA EuroS), So-
LICITADo pELA CoMISSÃo DE FESTAS DE 
SÃo LourENço
EDoC/2018/49935
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 da Câmara: “À Câ-
mara. 2018.08.14”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa em 70% do pagamen-
to de taxas pela ocupação do espaço público, 
no valor de €40,00 (quarenta euros),relativa à 
realização do evento “procissão integrada na 
Festa popular em honra de São Lourenço”, no 
dia 26 de agosto de 2018, solicitado pela Co-
missão de Festas de São Lourenço, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA oCupAçÃo Do ESpAço pÚ-
BLICo, rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvEN-
To “proCISSÃo, INTEgrADA NA FESTA EM 
hoNrA DE SÃo JoSÉ, STº ANTÓNIo E NoSSA 
SENhorA Do AMpAro”, rEALIZADo No DIA 
08 DE JuLho DE 2018, No vALor DE €40,00 
(QuArENTA EuroS), SoLICITADo pELA FÁ-
BrICA DA IgrEJA pAroQuIAL DE SÃo pE-
Dro DE pEDroSo
EDoC/2018/38296
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 da Câmara: “À Câ-
mara. 2018.08.13”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa em 70% do pagamen-
to de taxas pela ocupação do espaço público, 
no valor de €40,00 (quarenta euros),relativa à 
realização do evento “procissão integrada na 
Festa em honra de São José, Stº António e Nos-
sa Senhora do Amparo”, no dia 08 de julho de 
2018, solicitado pela Fábrica da Igreja paroquial 
de São pedro de pedroso, nos termos informa-

dos.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA oCupAçÃo Do ESpAço pÚ-
BLICo, rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvEN-
To “FESTIvAL DE FoLCLorE”, rEALIZADo 
No DIA 07 DE JuLho DE 2018, No vALor 
DE €40,00 (QuArENTA EuroS), SoLICITA-
Do pELA uNIÃo DE FrEguESIAS DE grIJÓ E 
SErMoNDE EM pArCErIA CoM A ASSoCIA-
çÃo SErMoNDE CuLTurAL
EDoC/2018/41470
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 da Câmara: “À Câ-
mara. 2018.08.13”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa em 70% do pagamen-
to de taxas pela ocupação do espaço público, 
no valor de €40,00 (quarenta euros),relativa à 
realização do evento “Festival de Folclore”, no 
dia 07 de julho de 2018, solicitado pela união 
de Freguesias de grijó e Sermonde em parceria 
com a Associação Sermonde Cultural, nos ter-
mos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA oCupAçÃo Do ESpAço pÚBLI-
Co, rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “A 
MAr A prAIA 2018 – gAIA ruNNINg BEACh 
TrAIL – A MAr LAvADorES”, rEALIZADo No 
DIA 14 DE JuLho DE 2018, SoLICITADo por 
rEFLEXATLâNTICo, LDA EM pArCErIA CoM 
o grupo AMADor DE CorrIDA gAIA-ruN-
NINg
EDoC/2018/44813
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 da Câmara: “À Câ-
mara. 2018.08.13”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, in-
deferir o pedido de dispensa do pagamento de 
taxas pela ocupação do espaço público, relativa 
à realização do evento “A MAr A prAIA 2018 – 
gAIA ruNNINg BEACh TrAIL – A MAr LAvA-
DorES”, realizado no dia 14 de julho de 2018, 
solicitado por reflexatlântico, Lda em parceria 
com o grupo Amador de Corrida gaia-running, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
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TAXAS pELA oCupAçÃo Do ESpAço pÚBLI-
Co, rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo 
“FESTIvAL DA CErEJA”, rEALIZADo DE 31 
DE MAIo A 03 DE JuNho DE 2018, No vALor 
DE €40,00 (QuArENTA EuroS), SoLICITADo 
pELA uNIÃo DE FrEguESIAS DE pEDroSo E 
SEIXEZELo
EDoC/2018/34677
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 da Câmara: “À Câ-
mara. 2018.08.13”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa em 70% do pagamen-
to de taxas pela ocupação do espaço público, 
no valor de €40,00 (quarenta euros),relativa à 
realização do evento “Festival da Cereja” de 31 
de maio a 03 de junho de 2018, solicitado pela 
união de Freguesias de pedroso e Seixezelo, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA oCupAçÃo Do ESpAço pÚBLI-
Co, rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo 
“proCISSÃo, INTEgrADA NAS FESTIvIDADES 
EM hoNrA DA SENhorA DA horA E SAN-
TA MArIA MADALENA”, rEALIZADo No DIA 
22 DE JuLho DE 2018, No vALor DE €40,00 
(QuArENTA EuroS), SoLICITADo pELA Co-
MISSÃo DE FESTAS DA MADALENA
EDoC/2018/42510
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
106, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 2018.08.13”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa em 70% do pagamen-
to de taxas pela ocupação do espaço público, 
no valor de €40,00 (quarenta euros),relativa à 
realização do evento “procissão integrada nas 
Festividades em honra da Senhora da hora e 
Santa Maria Madalena”, no dia 22 de julho de 
2018, solicitado pela Comissão de Festas da 
Madalena, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA oCupAçÃo Do ESpAço pÚ-
BLICo, rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvEN-
To “CAMINhADA pELA vIDA”, rEALIZADo 
No DIA 01 DE JuLho DE 2018, No vALor DE 

€40,00 (QuArENTA EuroS), SoLICITADo 
pELA JuNTA DE FrEguESIA DA MADALENA
EDoC/2018/42110
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
107, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 2018.08.13”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa em 70% do pagamen-
to de taxas pela ocupação do espaço público, 
no valor de €40,00 (quarenta euros),relativa à 
realização do evento “Caminhada pela vida”, no 
dia 01 de julho de 2018, solicitado pela Junta de 
Freguesia da Madalena, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA oCupAçÃo Do ESpAço pÚBLI-
Co, rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo 
“FESTIvIDADES EM hoNrA DE SANTA MArI-
NhA”, rEALIZADo DE 13 A 23 DE JuLho DE 
2018, No vALor DE €40,00 (QuArENTA Eu-
roS), SoLICITADo pELA uNIÃo DE FrEguE-
SIAS DE SANTA MArINhA E SÃo pEDro DA 
AFurADA EM pArCErIA CoM A CoNFrArIA 
Do SANTÍSSIMo SACrAMENTo
EDoC/2018/45526
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
108, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 2018.08.13”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa em 70% do pagamen-
to de taxas pela ocupação do espaço público, 
no valor de €40,00 (quarenta euros),relativa à 
realização do evento “Festividades em honra 
de Santa Marinha”, de 13 a 23 de julho de 2018, 
solicitado pela união de Freguesias de Santa 
Marinha e São pedro da Afurada, em parceria 
com a Confraria do Santíssimo Sacramento, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA oCupAçÃo Do ESpAço pÚBLI-
Co, rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo 
“proCISSÃo, INTEgrADA NAS FESTIvIDADES 
EM hoNrA DE SANTA EuLÁLIA”, rEALIZADo 
No DIA 19 DE AgoSTo DE 2018, No vALor 
DE €40,00 (QuArENTA EuroS), SoLICITADo 
pELA FÁBrICA DA IgrEJA pAroQuIAL DE 
oLIvEIrA Do Douro
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EDoC/2018/48333
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
109, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 2018.08.17”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa em 70% do pagamen-
to de taxas pela ocupação do espaço público, 
no valor de €40,00 (quarenta euros),relativa à 
realização do evento “procissão, integrada nas 
Festividades em honra de Santa Eulália”, no dia 
19 de agosto de 2018, solicitado pela Fábrica 
da Igreja paroquial de oliveira do Douro, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA oCupAçÃo Do ESpAço pÚBLI-
Co, rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo 
“CAMINhADA DoS rESISTENTES”, rEALIZA-
Do No DIA 03 DE JuNho DE 2018, No vALor 
DE €40,00 (QuArENTA EuroS), SoLICITADo 
pELA LIgA porTuguESA CoNTrA o CAN-
Cro
EDoC/2018/33628
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
110, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 2018.08.13”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa em 70% do pagamen-
to de taxas pela ocupação do espaço público, 
no valor de €40,00 (quarenta euros),relativa à 
realização do evento “Caminhada dos resisten-
tes”, no dia 03 de junho de 2018, solicitado pela 
Liga portuguesa Contra o Cancro, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA oCupAçÃo Do ESpAço pÚ-
BLICo, rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvEN-
To “MArChAS SANJoANINAS”, rEALIZADo 
No DIA 16 DE JuNho DE 2018, No vALor DE 
€40,00 (QuArENTA EuroS), SoLICITADo 
pELA uNIÃo DE FrEguESIAS DE SANDIM, 
oLIvAL, LEvEr E CrESTuMA
EDoC/2018/37631
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
111, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente da Câmara: “À Câ-

mara. 2018.08.13”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa em 70% do pagamen-
to de taxas pela ocupação do espaço público, 
no valor de €40,00 (quarenta euros),relativa à 
realização do evento “Marchas Sanjoaninas”, no 
dia 16 de junho de 2018, solicitado pela união 
de Freguesias de Sandim, olival, Lever e Cres-
tuma, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA oCupAçÃo Do ESpAço pÚBLI-
Co, rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo 
“gAIA É FADo E AvINTES TAMBÉM”, rEALIZA-
Do No DIA 14 DE JuLho DE 2018, No vALor 
DE €40,00 (QuArENTA EuroS), SoLICITADo 
pELA JuNTA DE FrEguESIA DE AvINTES
EDoC/2018/39421
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
112, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 2018.08.13”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa em 70% do pagamen-
to de taxas pela ocupação do espaço público, 
no valor de €40,00 (quarenta euros),relativa 
à realização do evento “gaia é Fado e Avintes 
também”, no dia 14 de julho de 2018, solicitado 
pela Junta de Freguesia de Avintes, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE TA-
XAS pELA oCupAçÃo Do ESpAço pÚBLICo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “FES-
TA Do CANECo”, rEALIZADo DE 12 A 17 DE 
JuNho DE 2018, No vALor DE €40,00 (QuA-
rENTA EuroS), SoLICITADo pELA uNIÃo DE 
FrEguESIAS DE pEDroSo E SEIXEZELo
EDoC/2018/38461
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
113, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 2018.08.13”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa em 70% do pagamen-
to de taxas pela ocupação do espaço público, 
no valor de €40,00 (quarenta euros),relativa à 
realização do evento “Festa do Caneco”, de 12 
a 17 de junho de 2018, solicitado pela união de 
Freguesias de pedroso e Seixezelo, nos termos 
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informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA oCupAçÃo Do ESpAço pÚBLI-
Co, rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo 
“13º FESTIvAL DE FoLCLorE”, rEALIZADo 
No DIA 04 DE AgoSTo DE 2018, No vALor 
DE €40,00 (QuArENTA EuroS), SoLICITADo 
pELA JuNTA DE FrEguESIA DA MADALENA
EDoC/2018/47134
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
114, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 2018.08.13”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa em 70% do pagamen-
to de taxas pela ocupação do espaço público, 
no valor de €40,00 (quarenta euros),relativa à 
realização do evento “13º Festival de Folclore”, 
no dia 04 de agosto de 2018, solicitado pela 
Junta de Freguesia da Madalena, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA oCupAçÃo Do ESpAço pÚ-
BLICo, rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvEN-
To “proCISSÃo, INTEgrADA NA FESTA EM 
hoNrA DE SÃo TIAgo”, rEALIZADo No DIA 
22 DE JuLho DE 2018, No vALor DE €40,00 
(QuArENTA EuroS), SoLICITADo pELA FÁ-
BrICA DA IgrEJA pAroQuIAL DE oLIvEIrA 
Do Douro
EDoC/2018/44500
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
115, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 2018.08.13”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa em 70% do pagamen-
to de taxas pela ocupação do espaço público, 
no valor de €40,00 (quarenta euros),relativa à 
realização do evento “procissão integrada na 
Festa em honra de São Tiago”, no dia 22 de 
julho de 2018, solicitado pela Fábrica da Igre-
ja paroquial de oliveira do Douro, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA oCupAçÃo Do ESpAço pÚBLI-
Co, rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo 
“proCISSÃo, INTEgrADA NAS FESTIvIDA-

DES EM hoNrA DE SÃo JoÃo E SENhorA DA 
guIA”, rEALIZADo No DIA 01 DE JuLho DE 
2018, No vALor DE €40,00 (QuArENTA Eu-
roS), SoLICITADo pELA FÁBrICA DA IgrEJA 
pAroQuIAL DE SÃo pEDro DE pEDroSo
EDoC/2018/42376
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
116, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 2018.08.13”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa em 70% do pagamen-
to de taxas pela ocupação do espaço público, 
no valor de €40,00 (quarenta euros),relativa à 
realização do evento “procissão integrada nas 
Festividades em honra de São João e Senhora 
da guia”, no dia 01 de julho de 2018, solicitado 
pela Fábrica da Igreja paroquial de São pedro 
de pedroso, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE TA-
XAS pELA oCupAçÃo Do ESpAço pÚBLICo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “FES-
TAS DE SANTo ANTÓNIo E S. JoÃo”, rEALI-
ZADo DE 09 A 13 DE JuNho E 23 DE JuNho 
DE 2018, No vALor DE €40,00 (QuArENTA 
EuroS), SoLICITADo pELA CoMISSÃo DE 
FESTAS DE SANTo ANTÓNIo E S. JoÃo DA 
QuINTA DAS FACAS
EDoC/2018/36847
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
117, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 2018.08.13”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa em 70% do pagamen-
to de taxas pela ocupação do espaço público, 
no valor de €40,00 (quarenta euros),relativa à 
realização do evento “Festas de Santo António 
e S. João”, de 09 a 13 de junho e 23 de junho 
de 2018, solicitado pela Comissão de Festas de 
Santo António e S. João da Quinta das Facas, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA oCupAçÃo Do ESpAço pÚ-
BLICo, rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvEN-
To “FESTIvIDADES EM hoNrA DE SÃo pE-
Dro DA AFurADA”, rEALIZADo DE 22 DE 
JuNho A 01 DE JuLho DE 2018, No vALor 
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DE €40,00 (QuArENTA EuroS), SoLICITADo 
pELA CoMISSÃo DE FESTAS Do pADroEIro 
DoS pESCADorES
EDoC/2018/39302
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
118, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 2018.08.13”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa em 70% do pagamen-
to de taxas pela ocupação do espaço público, 
no valor de €40,00 (quarenta euros),relativa à 
realização do evento “Festividades em honra 
de São pedro da Afurada”, de 22 de junho a 01 
de julho de 2018, solicitado pela Comissão de 
Festas do padroeiro dos pescadores, nos ter-
mos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA oCupAçÃo Do ESpAço pÚ-
BLICo, rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvEN-
To “proCISSÃo”, rEALIZADo No DIA 22 DE 
JuLho DE 2018, No vALor DE €40,00 (QuA-
rENTA EuroS), SoLICITADo pELA uNIÃo DE 
FrEguESIAS DE SANDIM, oLIvAL, LEvEr E 
CrESTuMA
EDoC/2018/44678
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
119, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 2018.08.13”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa em 70% do pagamen-
to de taxas pela ocupação do espaço público, 
no valor de €40,00 (quarenta euros),relativa à 
realização do evento “procissão”, no dia 22 de 
julho de 2018, solicitado pela união de Fregue-
sias de Sandim, olival, Lever e Crestuma, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA oCupAçÃo Do ESpAço pÚBLI-
Co, rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo 
“33º FESTIvAL DE rANChoS DE CANIDELo”, 
rEALIZADo No DIA 05 DE AgoSTo DE 2018, 
No vALor DE €40,00 (QuArENTA EuroS), 
SoLICITADo pELA JuNTA DE FrEguESIA DE 
CANIDELo
EDoC/2018/46275
Foi presente o documento referido em epígra-

fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
120, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.08.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamen-
to de taxas pela ocupação do espaço público, 
isentando 70% do valor €40,00 (quarenta eu-
ros), ou seja, o valor de €28,00 (vinte e oito eu-
ros) relativa à realização do evento “33º Festival 
de ranchos de Canidelo”, realizado no dia 05 
de agosto de 2018, solicitado pela Junta de Fre-
guesia de Canidelo, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA oCupAçÃo Do ESpAço pÚ-
BLICo, rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvEN-
To “proCISSÃo”, rEALIZADo No DIA 05 
DE AgoSTo DE 2018, No vALor DE €40,00 
(QuArENTA EuroS), SoLICITADo pELA JuN-
TA DE FrEguESIA DE ArCoZELo
EDoC/2018/45401
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
121, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.08.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamen-
to de taxas pela ocupação do espaço público, 
isentando 70% do valor €40,00 (quarenta eu-
ros), ou seja, o valor de €28,00 (vinte e oito eu-
ros) relativa à realização do evento “procissão”, 
realizado no dia 05 de agosto de 2018, solici-
tado pela Junta de Freguesia de Arcozelo, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA oCupAçÃo Do ESpAço pÚBLI-
Co, rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo 
“CAMINhADA SoLIDÁrIA”, rEALIZADo No 
DIA 09 DE AgoSTo DE 2018, No vALor DE 
€40,00 (QuArENTA EuroS), SoLICITADo 
pELA ASSoCIAçÃo CoNvITES & ABrAçoS
EDoC/2018/42390
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
122, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.08.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 



41

 nº 95 | setembro 2018 | boletim municipal

cÂmara municipal

de taxas pela ocupação do espaço público, re-
lativa à realização do evento “Caminhada Soli-
dária”, realizado no dia 09 de agosto de 2018, 
no valor de €40,00 (quarenta euros), solicitado 
pela Associação Convites & Abraços, nos ter-
mos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA oCupAçÃo Do ESpAço pÚBLI-
Co, rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo 
“ATIvIDADES DE ANIMAçÃo CoM AuLAS DE 
DANçA”, rEALIZADo NoS DIAS 29 DE JuLho, 
12, 19 E 26 DE AgoSTo E 02 DE SETEMBro DE 
2018, No vALor DE €40,00 (QuArENTA Eu-
roS), SoLICITADo pELA JuNTA DE FrEguE-
SIA DE CANIDELo 
EDoC/2018/46264
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
123, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.08.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamen-
to de taxas pela ocupação do espaço público, 
isentando 70% do valor €40,00 (quarenta eu-
ros), ou seja, o valor de €28,00 (vinte e oito eu-
ros) relativa à realização do evento “Atividades 
de Animação com aulas de dança”, realizado 
nos dias 29 de julho, 12, 19 e 26 de agosto e 02 
de setembro de 2018, solicitado pela Junta de 
Freguesia de Canidelo, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA oCupAçÃo Do ESpAço pÚBLI-
Co, rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo 
“proCISSÃo, INTEgrADA NAS FESTIvIDA-
DES EM hoNrA DE STo ANDrÉ E S. vICENTE 
FErrEr”, rEALIZADo No DIA 08 DE JuLho 
DE 2018, No vALor DE €40,00 (QuArENTA 
EuroS), SoLICITADo pELA JuNTA DE FrE-
guESIA DE CANIDELo
EDoC/2018/43104
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
124, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.08.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento de 
taxas pela ocupação do espaço público, isen-
tando 70% do valor €40,00 (quarenta euros), 

ou seja, o valor de €28,00 (vinte e oito euros) 
relativa à realização do evento “procissão, inte-
grada nas Festividades em honra de Sto. André 
e S. vicente Ferrer”, realizado no dia 08 de ju-
lho de 2018, solicitado pela Junta de Freguesia 
de Canidelo, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE TA-
XAS pELA oCupAçÃo Do ESpAço pÚBLICo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “pro-
CISSÃo”, rEALIZADo No DIA 12 DE AgoSTo 
DE 2018, No vALor DE €40,00 (QuArENTA 
EuroS), SoLICITADo por ANTÓNIo MAr-
TINS BArBoSA EM rEprESENTAçÃo DA Co-
MISSÃo DE FESTAS rELIgIoSAS EM hoNrA 
DE NoSSA SENhorA DA SAÚDE
EDoC/2018/40871
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
125, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.08.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa do pagamento de ta-
xas pela ocupação do espaço público, relativa à 
realização do evento “procissão”, realizado no 
dia 12 de agosto de 2018, no valor de €40,00 
(quarenta euros), solicitado por António Mar-
tins Barbosa em representação da Comissão de 
Festas religiosas em honra de Nossa Senhora 
da Saúde, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA oCupAçÃo Do ESpAço pÚBLI-
Co, rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo 
“QuATro proCISSÕES”, rEALIZADo No DIA 
12 DE MAIo DE 2018, No vALor DE €40,00 
(QuArENTA EuroS), SoLICITADo pELA JuN-
TA DE FrEguESIA DE AvINTES
EDoC/2018/28914
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
126, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
09.08.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela ocupação do espaço público, re-
lativa à realização do evento “Quatro procis-
sões”, realizado no dia 12 de maio de 2018, no 
valor de €40,00 (quarenta euros), solicitado 
pela Junta de Freguesia de Avintes, nos termos 



CÂMARA MUNICIPAL

Nº 95 | seteMbRo 2018 | boLetIM MUNICIPAL

42

informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA oCupAçÃo Do ESpAço pÚ-
BLICo, rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvEN-
To “proCISSÃo”, rEALIZADo No DIA 30 DE 
MAIo DE 2018, No vALor DE €40,00 (QuA-
rENTA EuroS), SoLICITADo pELA uNIÃo DE 
FrEguESIAS DE grIJÓ E SErMoNDE
EDoC/2018/30874
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
127, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
09.08.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela ocupação do espaço público, re-
lativa à realização do evento “procissão”, rea-
lizado no dia 30 de maio de 2018, no valor de 
€40,00 (quarenta euros), solicitado pela união 
de Freguesias de grijó e Sermonde, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA oCupAçÃo Do ESpAço pÚBLI-
Co, rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo 
“proCISSÃo DE Corpo DE DEuS”, rEALIZA-
Do No DIA 31 DE JuNho DE 2018, No vALor 
DE €40,00 (QuArENTA EuroS), SoLICITADo 
pELA uNIÃo DE FrEguESIAS DE SANDIM, 
oLIvAL, LEvEr E CrESTuMA
EDoC/2018/47943
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
128, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
09.08.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa do pagamento de ta-
xas pela ocupação do espaço público, relativa 
à realização do evento “procissão de Corpo de 
Deus”, realizado no dia 31 de junho de 2018, no 
valor de €40,00 (quarenta euros), solicitado 
pela união de Freguesias de Sandim, olival, Le-
ver e Crestuma, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA oCupAçÃo Do ESpAço pÚBLI-
Co, rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo 
“FESTA DE S. pEDro DA MouTA”, rEALIZADo 
NoS DIAS 28, 29 E 30 DE JuNho DE 2018, No 
vALor DE €40,00 (QuArENTA EuroS), So-

LICITADo por JoÃo DE oLIvEIrA SILvA
EDoC/2018/41804
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
129, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
09.08.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela ocupação do espaço público, re-
lativa à realização do evento “Festa de S. pedro 
da Mouta”, realizado nos dias 28, 29 e 30 de 
junho de 2018, no valor de €40,00 (quarenta 
euros), solicitado por João de oliveira Silva, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA oCupAçÃo Do ESpAço pÚBLI-
Co, rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo 
“FESTAS EM hoNrA DA NoSSA SENhorA Do 
pILAr”, rEALIZADo DE 11 A 15 DE AgoSTo DE 
2018, No vALor DE €40,00 (QuArENTA Eu-
roS), SoLICITADo pELA uNIÃo DE FrEguE-
SIAS DE SANTA MArINhA E SÃo pEDro DA 
AFurADA
EDoC/2018/49899
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
130, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
09.08.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela ocupação do espaço público, re-
lativa à realização do evento “Festas em honra 
da Nossa Senhora do pilar”, realizado de 11 a 15 
de agosto de 2018, no valor de €40,00 (quaren-
ta euros), solicitado pela união de Freguesias 
de Santa Marinha e São pedro da Afurada, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA oCupAçÃo Do ESpAço pÚBLI-
Co, rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo 
“FESTAS EM hoNrA DoS MÁrTIrES S. FÉLIX 
E S. SEBASTIÃo”, rEALIZADo DE 27 A 30 DE 
JuLho DE 2018, No vALor DE €40,00 (QuA-
rENTA EuroS), SoLICITADo pELA JuNTA DE 
FrEguESIA DE SÃo FÉLIX DA MArINhA
EDoC/2018/45364
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
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131, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
09.08.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela ocupação do espaço público, re-
lativa à realização do evento “Festas em honra 
dos Mártires S. Félix e S. Sebastião”, realizado 
de 27 a 30 de julho de 2018, no valor de €40,00 
(quarenta euros), solicitado pela Junta de Fre-
guesia de São Félix da Marinha, nos termos in-
formados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA oCupAçÃo Do ESpAço pÚ-
BLICo, rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvEN-
To “proCISSÃo, INTEgrADA NA FESTA EM 
hoNrA DA NoSSA SENhorA DA SAÚDE”, 
rEALIZADo No DIA 15 DE AgoSTo DE 2018, 
No vALor DE €40,00 (QuArENTA EuroS), 
SoLICITADo pELA CoNFrArIA DA NoSSA 
SENhorA DA SAÚDE
EDoC/2018/47136
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
132, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
09.08.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela ocupação do espaço público, re-
lativa à realização do evento “procissão, inte-
grada na Festa em honra da Nossa Senhora da 
Saúde”, realizado no dia 15 de agosto de 2018, 
no valor de €40,00 (quarenta euros), solicitado 
pela Confraria da Nossa Senhora da Saúde, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA oCupAçÃo Do ESpAço pÚBLI-
Co, rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo 
“proCISSÃo MArIANA”, rEALIZADo No DIA 
29 DE MAIo DE 2018, No vALor DE €40,00 
(QuArENTA EuroS), SoLICITADo pELA AS-
SoCIAçÃo CuLTurAL E huMANITÁrIA DE 
CANELAS
EDoC/2018/30244
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
133, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
09.08.2018”

Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela ocupação do espaço público, re-
lativa à realização do evento “procissão Maria-
na”, realizado no dia 29 de maio de 2018, no va-
lor de €40,00 (quarenta euros), solicitado pela 
Associação Cultural e humanitária de Canelas, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA oCupAçÃo Do ESpAço pÚBLI-
Co, rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo 
“TrÊS proCISSÕES DE vELAS”, rEALIZADo 
No DIA 25 DE MAIo DE 2018, No vALor DE 
€40,00 (QuArENTA EuroS), SoLICITADo 
pELA FÁBrICA DA IgrEJA pAroQuIAL DE 
CANIDELo
EDoC/2018/24082
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
134, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
09.08.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela ocupação do espaço público, re-
lativa à realização do evento “Três procissões 
de velas”, realizado no dia 25 de maio de 2018, 
no valor de €40,00 (quarenta euros), solicita-
do pela Fábrica da Igreja paroquial de Canidelo, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA oCupAçÃo Do ESpAço pÚBLI-
Co, rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo 
“proCISSÃo DE vELAS”, rEALIZADo No DIA 
12 DE MAIo DE 2018, No vALor DE €40,00 
(QuArENTA EuroS), SoLICITADo pELA 
uNIÃo DE FrEguESIAS DE SANDIM, oLIvAL, 
LEvEr E CrESTuMA
EDoC/2018/28948
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
135, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
09.08.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela ocupação do espaço público, re-
lativa à realização do evento “procissão de ve-
las”, realizado no dia 12 de maio de 2018, no va-
lor de €40,00 (quarenta euros), solicitado pela 
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união de Freguesias de Sandim, olival, Lever e 
Crestuma, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA oCupAçÃo Do ESpAço pÚBLI-
Co, rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo 
“DuAS proCISSÕES”, rEALIZADo No DIA 06 
E 08 DE JuLho DE 2018, No vALor DE €40,00 
(QuArENTA EuroS), SoLICITADo por vIr-
gÍNIA QuITÉrIA DA CoSTA pErEIrA DIAS, EM 
rEprESENTAçÃo DA CoMISSÃo DE FESTAS 
EM hoNrA DA rAINhA SANTA ISABEL
EDoC/2018/37715
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
136, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
09.08.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela ocupação do espaço público, re-
lativa à realização do evento “Duas procissões”, 
realizado no dia 06 e 08 de julho de 2018, no 
valor de €40,00 (quarenta euros), solicitado 
por virgínia Quitéria da Costa pereira Dias, em 
representação da Comissão de Festas em hon-
ra da rainha Santa Isabel, nos termos informa-
dos.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA oCupAçÃo Do ESpAço pÚ-
BLICo, rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvEN-
To “proCISSÃo”, rEALIZADo No DIA 22 DE 
JuLho DE 2018, No vALor DE €40,00 (QuA-
rENTA EuroS), SoLICITADo pELA FÁBrICA 
DA IgrEJA pAroQuIAL DE SANTA MArINhA 
DE SEIXEZELo
EDoC/2018/45081
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
137, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
09.08.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela ocupação do espaço público, re-
lativa à realização do evento “procissão”, rea-
lizado no dia 22 de julho de 2018, no valor de 
€40,00 (quarenta euros), solicitado pela Fábri-
ca da Igreja paroquial de Santa Marinha de Sei-
xezelo, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 

TAXAS pELA oCupAçÃo Do ESpAço pÚBLI-
Co, rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo 
“DESFILE DE FANFArrA E proCISSÃo”, rEA-
LIZADo NoS DIAS 28 E 29 DE JuLho DE 2018, 
No vALor DE €40,00 (QuArENTA EuroS), 
SoLICITADo pELA uNIÃo DE FrEguESIAS DE 
SANDIM, oLIvAL, LEvEr E CrESTuMA
EDoC/2018/48767
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
138, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
09.08.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela ocupação do espaço público, re-
lativa à realização do evento “Desfile de Fan-
farra e procissão”, realizado nos dias 28 e 29 
de julho de 2018, no valor de €40,00 (quarenta 
euros), solicitado pela união de Freguesias de 
Sandim, olival, Lever e Crestuma, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA oCupAçÃo Do ESpAço pÚBLI-
Co, rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo 
“SErZEDo CuLTurAL”, rEALIZADo DE 27 DE 
JuLho A 04 DE AgoSTo DE 2018, No vALor 
DE €40,00 (QuArENTA EuroS), SoLICITADo 
pELA uNIÃo DE FrEguESIAS DE SErZEDo E 
pEroSINho
EDoC/2018/47135
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
139, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
09.08.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela ocupação do espaço público, re-
lativa à realização do evento “Serzedo Cultu-
ral”, realizado de 27 de julho a 04 de agosto 
de 2018, no valor de €40,00 (quarenta euros), 
solicitado pela união de Freguesias de Serzedo 
e perosinho, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA oCupAçÃo Do ESpAço pÚBLI-
Co, rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo 
“CAMINhADA, INTEgrADA NA FESTA FINAL 
DE ENCErrAMENTo Do prESENTE ANo LE-
TIvo”, rEALIZADo No DIA 16 DE JuNho DE 
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2018, No vALor DE €40,00 (QuArENTA Eu-
roS), SoLICITADo pELo AgrupAMENTo DE 
ESCoLAS SophIA DE MELLo BrEYNEr
EDoC/2018/37596
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
140, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
09.08.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa do pagamento de ta-
xas pela ocupação do espaço público, relativa à 
realização do evento “Caminhada, integrada na 
Festa Final de Encerramento do presente Ano 
Letivo”, realizado no dia 16 de junho de 2018, 
no valor de €40,00 (quarenta euros), solicitado 
pelo Agrupamento de Escolas Sophia de Mello 
Breyner, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA oCupAçÃo Do ESpAço pÚBLI-
Co, rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo 
“proCISSÃo Do JuBILEu DoS 25 ANoS DA 
CApELA DE SANTo ISIDoro DE AFoNSIM”, 
rEALIZADo No DIA 25 DE FEvErEIro DE 
2018, No vALor DE €40,00 (QuArENTA Eu-
roS), SoLICITADo pELA CoMISSÃo pASTo-
rAL DE AFoNSIM DA pArÓQuIA DE S. pEDro 
DE pEDroSo
EDoC/2018/10007
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
141, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
09.08.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela ocupação do espaço público, re-
lativa à realização do evento “procissão do Ju-
bileu dos 25 anos da Capela de Santo Isidoro 
de Afonsim”, realizado no dia 25 de fevereiro de 
2018, no valor de €40,00 (quarenta euros), so-
licitado pela Comissão pastoral de Afonsim da 
paróquia de S. pedro de pedroso, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA oCupAçÃo Do ESpAço pÚBLI-
Co, rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo 
“proCISSÃo DE vELAS”, rEALIZADo No DIA 
26 DE MAIo DE 2018, No vALor DE €40,00 
(QuArENTA EuroS), SoLICITADo pELA pA-

rÓQuIA DE SANTo ANDrÉ DE LEvEr
EDoC/2018/27851
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
142, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
09.08.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela ocupação do espaço público, re-
lativa à realização do evento “procissão de ve-
las”, realizado no dia 26 de maio de 2018, no va-
lor de €40,00 (quarenta euros), solicitado pela 
paróquia de Santo André de Lever, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA oCupAçÃo Do ESpAço pÚBLI-
Co, rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo 
“FESTA Do DIvINo SALvADor”, rEALIZADo 
NoS DIAS 06, 11 E 12 DE AgoSTo DE 2018, No 
vALor DE €40,00 (QuArENTA EuroS), SoLI-
CITADo por BErNArDINo pINho DE SouSA
EDoC/2018/38773
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
143, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
09.08.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa do pagamento de ta-
xas pela ocupação do espaço público, relativa 
à realização do evento “Festa do Divino Salva-
dor”, realizado nos dias 06, 11 e 12 de agosto 
de 2018, no valor de €40,00 (quarenta euros), 
solicitado por Bernardino pinho de Sousa, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA oCupAçÃo Do ESpAço pÚ-
BLICo, rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvEN-
To “roMAgEM Ao CEMITÉrIo E DESFILE 
ApEADo”, rEALIZADo No DIA 20 DE MAIo 
DE 2018, No vALor DE €40,00 (QuArENTA 
EuroS), SoLICITADo pELA ASSoCIAçÃo hu-
MANITÁrIA DoS BoMBEIroS voLuNTÁrIoS 
DE CoIMBrÕES
EDoC/2018/30893
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
144, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
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09.08.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela ocupação do espaço público, re-
lativa à realização do evento “romagem ao Ce-
mitério e Desfile Apeado”, realizado no dia 20 
de maio de 2018, no valor de €40,00 (quarenta 
euros), solicitado pela Associação humanitária 
dos Bombeiros voluntários de Coimbrões, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA oCupAçÃo Do ESpAço pÚBLI-
Co, rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo 
“FESTAS EM hoNrA DE S. pEDro DE vILAr 
Do pArAÍSo”, No vALor DE €40,00 (QuA-
rENTA EuroS), SoLICITADo pELA FÁBrICA  
DA IgrEJA pAroQuIAL DE vILAr Do pArAÍ-
So
EDoC/2018/37361
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
145, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
09.08.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela ocupação do espaço público, re-
lativa à realização do evento “Festas em honra 
de S. pedro de vilar do paraíso”, no valor de 
€40,00 (quarenta euros), solicitado pela Fábri-
ca da Igreja paroquial de vilar do paraíso, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE TA-
XAS pELA oCupAçÃo Do ESpAço pÚBLICo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “pro-
CISSÃo EM hoNrA DA NoSSA SENhorA DAS 
NEvES”, rEALIZADo No DIA 05 DE AgoSTo 
DE 2018, No vALor DE €40,00 (QuArENTA 
EuroS), SoLICITADo pELA uNIÃo DE FrE-
guESIAS DE SANDIM, oLIvAL, LEvEr E CrES-
TuMA
EDoC/2018/36652
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
146, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
09.08.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa do pagamento de ta-
xas pela ocupação do espaço público, relativa 

à realização do evento “procissão em honra da 
Nossa Senhora das Neves”, realizado no dia 05 
de agosto de 2018, no valor de €40,00 (quaren-
ta euros), solicitado pela união de Freguesias 
de Sandim, olival, Lever e Crestuma, nos ter-
mos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA oCupAçÃo Do ESpAço pÚBLI-
Co, rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo 
“FESTA Do SENhor Do pALhEIrINho – DuAS 
proCISSÕES”, rEALIZADo NoS DIAS 04 E 05 
DE AgoSTo DE 2018, No vALor DE €40,00 
(QuArENTA EuroS), SoLICITADo pELA JuN-
TA DE FrEguESIA DE AvINTES
EDoC/2018/44597
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
147, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
09.08.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa do pagamento de ta-
xas pela ocupação do espaço público, relativa à 
realização do evento “Festa do Senhor do pa-
lheirinho – Duas procissões”, realizado nos dias 
04 e 05 de agosto de 2018, no valor de €40,00 
(quarenta euros), solicitado pela Junta de Fre-
guesia de Avintes, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA uTILIZAçÃo DA pISCINA Mu-
NICIpAL DA vILA D’ESTE, SoLICITADo por 
JoSÉ MArIA LIXA ALMEIDA EM rEprESEN-
TAçÃo Do FILho ruI FILIpE CoELho DE AL-
MEIDA, No vALor DE €1.105,00 (MIL CENTo E 
CINCo EuroS)
EDoC/2018/49572
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
148, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
09.08.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa do pagamento de ta-
xas pela utilização da piscina Municipal da vila 
D’Este, solicitado por José Maria Lixa Almeida 
em representação do filho rui Filipe Coelho de 
Almeida, no valor de €1.105,00 (mil cento e cin-
co euros), nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA uTILIZAçÃo DA pISCINA MuNI-
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CIpAL DE LEvEr, SoLICITADo por ANA roSA 
DE oLIvEIrA SANToS EM rEprESENTAçÃo 
Do FILho LuÍS MIguEL oLIvEIrA MArTINS, 
No vALor DE €2.205,00 (DoIS MIL DuZEN-
ToS E CINCo EuroS)
EDoC/2018/49142
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
149, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
09.08.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela utilização da piscina Municipal de 
Lever, solicitado por Ana rosa de oliveira San-
tos em representação do filho Luís Miguel oli-
veira Martins, no valor de €2.205,00 (dois mil 
duzentos e cinco euros), nos termos informa-
dos.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA uTILIZAçÃo DA pISCINA Mu-
NICIpAL DA vILA D’ESTE, SoLICITADo por 
LAurA MArIA pErEIrA DA SILvA SANToS, 
No vALor DE €335,00 (TrEZENToS E TrIN-
TA E CINCo EuroS)
EDoC/2018/49081
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
150, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
09.08.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela utilização da piscina Municipal da 
vila D’Este, solicitado por Laura Maria pereira 
da Silva Santos, no valor de €335,00 (trezentos 
e trinta e cinco euros), nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA uTILIZAçÃo DA pISCINA MuNI-
CIpAL MArAvEDI, SoLICITADo por MArIA 
MADALENA goMES CASTro, No vALor DE 
€335,00 (TrEZENToS E TrINTA E CINCo Eu-
roS)
EDoC/2018/51037
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
151, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.08.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 

aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela utilização da piscina Municipal 
Maravedi, solicitado por Maria Madalena gomes 
Castro, no valor de €335,00 (trezentos e trinta 
e cinco euros), nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA uTILIZAçÃo DA pISCINA MuNI-
CIpAL MArAvEDI, SoLICITADo por CArLoS 
JoSÉ pErEIrA MoNTEIro, No vALor DE 
€335,00 (TrEZENToS E TrINTA E CINCo Eu-
roS)
EDoC/2018/51447
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
152, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
14.08.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa do pagamento de ta-
xas pela utilização da piscina Municipal Marave-
di, solicitado por Carlos José pereira Monteiro, 
no valor de €335,00 (trezentos e trinta e cinco 
euros), nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA uTILIZAçÃo DA pISCINA MuNI-
CIpAL DE vILA D’ESTE, SoLICITADo por MA-
rIA JÚLIA DA SILvA TAvArES, No vALor DE 
€290,00 (DuZENToS E NovENTA EuroS)
EDoC/2018/50721
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
153, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
17.08.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela utilização da piscina Municipal de 
vila D’Este, solicitado por Maria Júlia da Silva 
Tavares, no valor de €290,00 (duzentos e no-
venta euros), nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA uTILIZAçÃo DA pISCINA MuNI-
CIpAL DE vILA D’ESTE, SoLICITADo por MA-
rIA JoANA FrANCo DA SILvA DoS SANToS, 
No vALor DE €1.105,00 (MIL CENTo E CINCo 
EuroS)
EDoC/2018/44161
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
154, apenas no original.
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Despacho do Sr. vice - presidente: “À Câmara. 
22.08.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela utilização da piscina Municipal de 
vila D’Este, isentando 50% do valor €1.105,00 
(mil cento e cinco euros), ou seja, o valor de 
€552,50 (quinhentos e cinquenta e dois euros e 
cinquenta cêntimos), solicitado por Maria Joa-
na Franco da Silva dos Santos, nos termos in-
formados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA uTILIZAçÃo DA pISCINA MuNI-
CIpAL MArAvEDI, SoLICITADo por ANTÓ-
NIo ALBErTo E SILvA roChA, No vALor DE 
€335,00 (TrEZENToS E TrINTA E CINCo Eu-
roS)
EDoC/2018/51666
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
155, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
17.08.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela utilização da piscina Municipal 
Maravedi, solicitado por António Alberto e Silva 
rocha, no valor de €335,00 (trezentos e trinta 
e cinco euros), nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA uTILIZAçÃo DA pISCINA Mu-
NICIpAL DE vILA D’ESTE, SoLICITADo por 
MArIA ELISABETE guErrEIro oLIvEIrA DA 
CoSTA, No vALor DE €335,00 (TrEZENToS 
E TrINTA E CINCo EuroS)
EDoC/2018/51669
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
156, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
17.08.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela utilização da piscina Municipal de 
vila D’Este, solicitado por Maria Elisabete guer-
reiro oliveira da Costa, no valor de €335,00 
(trezentos e trinta e cinco euros), nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA uTILIZAçÃo DA pISCINA Mu-

NICIpAL MArAvEDI, SoLICITADo por SAN-
DrA MArIA oLIvEIrA SILvA, No vALor DE 
€335,00 (TrEZENToS E TrINTA E CINCo Eu-
roS)
EDoC/2018/53070
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
157, apenas no original.
Despacho do Sr. vice - presidente: “À Câmara. 
24.08.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela utilização da piscina Municipal 
Maravedi, solicitado por Sandra Maria oliveira 
Silva, no valor de €335,00 (trezentos e trinta e 
cinco euros), nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA uTILIZAçÃo DA pISCINA MuNI-
CIpAL MArAvEDI, SoLICITADo por roSA-
LINA ALCINA ALvES CASTro, No vALor DE 
€335,00 (TrEZENToS E TrINTA E CINCo Eu-
roS)
EDoC/2018/48301
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
158, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
28.08.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela utilização da piscina Municipal 
Maravedi, solicitado por rosalina Alcina Alves 
Castro, no valor de €335,00 (trezentos e trinta 
e cinco euros), nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA uTILIZAçÃo DA pISCINA Mu-
NICIpAL MArAvEDI, SoLICITADo por MA-
rIA gABrIELA roDrIguES, No vALor DE 
€280,00 (DuZENToS E oITENTA EuroS)
EDoC/2018/25390
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
159, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
28.08.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela utilização da piscina Municipal 
Maravedi, solicitado por Maria gabriela rodri-
gues, no valor de €280,00 (duzentos e oitenta 
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euros), nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA uTILIZAçÃo DA pISCINA Mu-
NICIpAL DE LEvEr, SoLICITADo por MArIA 
CArLoTA DE oLIvEIrA CoSTA , EM rEprE-
SENTAçÃo Do FILho rAFAEL FILIpE SILvA 
CoSTA, No vALor DE €225,00 (DuZENToS E 
vINTE E CINCo EuroS)
EDoC/2018/38981
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
160, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
28.08.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela utilização da piscina Municipal de 
Lever, solicitado por Maria Carlota de oliveira 
Costa, em representação do filho rafael Filipe 
Silva Costa, no valor de €225,00 (duzentos e 
vinte e cinco euros), nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA uTILIZAçÃo DA pISCINA Mu-
NICIpAL DA vILA D’ESTE E MArAvEDI, AoS 
uTENTES DA AppACDM, DurANTE o ANo LE-
TIvo DE 2017/2018, No vALor DE €3.562,50 
(TrÊS MIL QuINhENToS E SESSENTA E DoIS 
EuroS E CINQuENTA CÊNTIMoS)
EDoC/2018/56844
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
161, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
14.08.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela utilização da piscina Municipal da 
vila D’Este e Maravedi, aos utentes da AppA-
CDM, durante o ano letivo de 2017/2018, no 
valor de €3.562,50 (três mil quinhentos e ses-
senta e dois euros e cinquenta cêntimos), nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA uTILIZAçÃo DA pISCINA MuNI-
CIpAL DA grANJA (50 BANhoS LIvrES MEN-
SAIS NA pISCINA CoBErTA E DuAS horAS 
SEMANAIS NA pISCINA DESCoBErTA), AoS 
ELEMENToS Do Corpo ATIvo DoS BoMBEI-
roS voLuNTÁrIoS DA AguDA, DurANTE o 
ANo LETIvo DE 2017/2018, No vALor ToTAL 

DE €1.950,00 (MIL NovECENToS E CINQuEN-
TA EuroS
EDoC/2018/12317
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
162, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
14.08.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela utilização da piscina Municipal 
da granja (50 banhos livres mensais na pisci-
na coberta e duas horas semanais na piscina 
descoberta), aos elementos do Corpo Ativo 
dos Bombeiros voluntários da Aguda, duran-
te o ano letivo de 2017/2018, no valor total de 
€1.950,00 (mil novecentos e cinquenta euros), 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA uTILIZAçÃo DA pISCINA Mu-
NICIpAL DA vILA D’ESTE (SEM proFESSor), 
AoS ALuNoS CoM NECESSIDADES EDuCATI-
vAS ESpECIAIS DA ESCoLA SECuNDÁrIA Dr. 
JoAQuIM FErrEIrA ALvES, DurANTE o ANo 
LETIvo 2017/2018, No vALor DE €393,76 
(TrEZENToS E NovENTA E TrÊS EuroS E 
SETENTA E SEIS CÊNTIMoS)
EDoC/2018/4185
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
163, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
14.08.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela utilização da piscina Municipal da 
vila D’Este (sem professor), aos alunos com ne-
cessidades educativas especiais da Escola Se-
cundária Dr. Joaquim Ferreira Alves, durante o 
ano letivo 2017/2018, no valor de €393,76 (tre-
zentos e noventa e três euros e setenta e seis 
cêntimos), nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA uTILIZAçÃo DA pISCINA MuNI-
CIpAL MArAvEDI, AoS ALuNoS Do AgrupA-
MENTo DE ESCoLAS Dr. CoSTA MAToS, Du-
rANTE o ANo LETIvo 2018/2019, No vALor 
DE €3.346,90 (TrÊS MIL TrEZENToS E QuA-
rENTA E SEIS EuroS E NovENTA CÊNTIMoS)
EDoC/2018/51029
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Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
164, apenas no original.
Despacho do Sr. vice - presidente: “À Câmara. 
22.08.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamen-
to de taxas pela utilização da piscina Munici-
pal Maravedi, aos alunos do Agrupamento de 
Escolas Dr. Costa Matos, durante o ano letivo 
2018/2019, no valor de €3.346,90 (três mil tre-
zentos e quarenta e seis euros e noventa cênti-
mos), nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DA 
TAXA MuNICIpAL DE urBANIZAçÃo E TAXA 
DE EMISSÃo Do ALvArÁ, No vALor gLo-
BAL DE €859,95 (oIToCENToS E CINQuENTA 
E NovE EuroS E NovENTA E CINCo CÊNTI-
MoS), proC.º 4883/13 – pL, SoLICITADo por 
FErNANDo DE oLIvEIrA goMES
EDoC/2018/48673
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
165, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
09.08.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da Taxa Municipal de urbanização e Taxa de 
Emissão do Alvará, isentando 50% do valor 
€859,95 (oitocentos e cinquenta e nove euros 
e noventa e cinco cêntimos), ou seja, o valor de 
€429,98 (quatrocentos e vinte e nove euros e 
noventa e oito cêntimos), proc.º 4883/13 – pL, 
solicitado por Fernando de oliveira gomes, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DA 
TAXA DE oBrAS DE DEMoLIçÃo No vALor 
gLoBAL DE €360,00 (TrEZENToS E SESSEN-
TA EuroS), SoLICITADo por ANTÓNIo JoSÉ 
oLIvEIrA vALENTE
EDoC/2018/52137
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
166, apenas no original.
Despacho do Sr. vice - presidente: “À Câmara. 
22.08.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da Taxa de obras de Demolição no valor global 

de €360,00 (trezentos e sessenta euros), soli-
citado por António José oliveira valente, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DA 
TAXA DE vISTorIA ADMINISTrATIvA, No vA-
Lor DE €79,00 (SETENTA E NovE EuroS), 
proC.º 399-vT-2018, SoLICITADo por pATrÍ-
CIA CrISTINA CouTo DINIS CoSTA
EDoC/2018/51411
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
167, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
14.08.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da Taxa de vistoria Administrativa, no valor de 
€79,00 (setenta e nove euros), proc.º 399-vT-
2018, solicitado por patrícia Cristina Couto Di-
nis Costa, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DA 
TAXA DE vISTorIA ADMINISTrATIvA, No vA-
Lor DE €79,00 (SETENTA E NovE EuroS), 
proC.º 463-vT-2018, SoLICITADo por JoSÉ 
MANuEL DA roChA MArTINS
EDoC/2018/51935
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
168, apenas no original.
Despacho do Sr. vice - presidente: “À Câmara. 
22.08.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da Taxa de vistoria Administrativa, no valor de 
€79,00 (setenta e nove euros), proc.º 463-vT-
2018, solicitado por José Manuel da rocha Mar-
tins, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DA 
TAXA DE vISTorIA ADMINISTrATIvA, No vA-
Lor DE €79,00 (SETENTA E NovE EuroS), 
proC.º 574-vT-2018, SoLICITADo por ANTo-
NIETA pAuLA MAIA
EDoC/2018/51921
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
169, apenas no original.
Despacho do Sr. vice - presidente: “À Câmara. 
22.08.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
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da Taxa de vistoria Administrativa, no valor de 
€79,00 (setenta e nove euros), proc.º 574-vT-
2018, solicitado por Antonieta paula Maia, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DA 
TAXA DE vISTorIA ADMINISTrATIvA, No vA-
Lor DE €79,00 (SETENTA E NovE EuroS), 
proC.º 1043-vT-2018, SoLICITADo por ABÍ-
LIo goNçALvES guIMArÃES
EDoC/2018/50529
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
170, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
17.08.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da Taxa de vistoria Administrativa, no valor de 
€79,00 (setenta e nove euros), proc.º 1043-vT-
2018, solicitado por Abílio gonçalves guima-
rães, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DA 
TAXA DE ouTroS SErvIçoS EFETuADoS 
pELoS BoMBEIroS SApADorES DE vILA 
NovA DE gAIA, No vALor DE €107,10 (CENTo 
E SETE EuroS E DEZ CÊNTIMoS), SoLICITA-
Do por DANIELA FILIpA LIMA CArvALho
EDoC/2018/49492
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
171, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
14.08.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamen-
to da taxa de outros serviços efetuados pelos 
Bombeiros Sapadores de vila Nova de gaia, no 
valor de €107,10 (cento e sete euros e dez cênti-
mos), solicitado por Daniela Filipa Lima Carva-
lho, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DA 
TAXA DE ouTroS SErvIçoS EFETuADoS pE-
LoS BoMBEIroS SApADorES DE vILA NovA 
DE gAIA, No vALor DE €57,16 (CINQuENTA 
E SETE EuroS E DEZASSEIS CÊNTIMoS), So-
LICITADo por MArIA JoSÉ LopES rIBEIro 
BArBoSA
EDoC/2018/18195
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 

172, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
28.08.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamen-
to da taxa de outros serviços efetuados pelos 
Bombeiros Sapadores de vila Nova de gaia, no 
valor de €57,16 (cinquenta e sete euros e dezas-
seis cêntimos), solicitado por Maria José Lopes 
ribeiro Barbosa, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DA 
TAXA rELATIvA A SErvIçoS DE TrANSpor-
TE EFETuADo pELoS BoMBEIroS SApADo-
rES DE vILA NovA DE gAIA (DoENçA SÚBI-
TA), No vALor DE €89,32 (oITENTA E NovE 
EuroS E TrINTA E DoIS CÊNTIMoS), SoLICI-
TADo por ArMANDo FErrEIrA roDrIguES
EDoC/2018/28077
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
173, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
28.08.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa relativa a serviços de transporte efetua-
do pelos Bombeiros Sapadores de vila Nova de 
gaia (doença súbita), no valor de €89,32 (oi-
tenta e nove euros e trinta e dois cêntimos), 
solicitado por Armando Ferreira rodrigues, nos 
termos informados.

DIreÇÃo mUNICIPAL De UrbANISmo e Am-
bIeNte

propoSTA DE MEDIDAS prEvENTIvAS No 
âMBITo Do pLANo DE urBANIZAçÃo DA 
AvENIDA DA rEpÚBLICA, EM vILA NovA DE 
gAIA
EDoC/2018/52628
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
174, apenas no original.
Despacho do Sr. vice - presidente: “À Câmara. 
21.08.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar, nos termos informados, o se-
guinte:
a) Aprovar a proposta de “Medidas preventivas 
no âmbito da elaboração do plano de urbaniza-
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ção da Avenida da república”; 
b) Enviar a proposta de “Medidas preventivas 
no âmbito da elaboração do plano de urbaniza-
ção da Avenida da república” para aprovação 
da Assembleia Municipal;
c) publicar em Diário da república, enviar para 
depósito na Direção geral do Território e divul-
gar as “Medidas preventivas no âmbito da ela-
boração do plano de urbanização da Avenida 
da república”
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE A uNIvErSIDADE DE TrÁS-oS-MoN-
TES E ALTo Douro E o MuNICÍpIo DE vILA 
NovA DE gAIA TENDo EM vISTA A rECoLhA 
DE DADoS EpIDEMIoLÓgICoS rELATIvoS À 
MorTALIDADE E MorBILIDADE EM ANIMAIS 
SELvAgENS, BEM CoMo NA rECoLhA DE 
AMoSTrAS DurANTE o ATo DE NECropSIA
EDoC/2018/49168
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
175, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
28.08.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar, nos termos informados, o Acordo de 
Colaboração a celebrar entre a universidade 
de Trás-os-Montes e Alto Douro e o Município 
de vila Nova de gaia tendo em vista a recolha 
de dados epidemiológicos relativos à mortali-
dade e morbilidade em animais selvagens, bem 
como na recolha de amostras durante o ato de 
necropsia, relacionando os dados obtidos com 
locais assinalados nas bacias hidrográficas in-
cluídas no projeto INTrACT-linha BEST.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “4º TrAIL DE CANELAS”, A 
rEALIZAr No DIA 09 DE SETEMBro DE 2018, 
No vALor DE €52,78 (CINQuENTA E DoIS 
EuroS E SETENTA E oITo CÊNTIMoS), SoLI-
CITADo pELA JuNTA DE FrEguESIA DE CA-
NELAS
EDoC/2018/49744
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
176, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
14.08.2018”

Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela Emissão da Licença Es-
pecial de ruído, relativa à realização do evento 
“4º Trail de Canelas”, a realizar no dia 09 de se-
tembro de 2018, no valor de €52,78 (cinquenta 
e dois euros e setenta e oito cêntimos), solici-
tado pela Junta de Freguesia de Canelas, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “FESTIvAL DE FoLCLorE 
“A ruSgA DE ArCoZELo””, rEALIZADo NoS 
DIAS 25 E 26 DE AgoSTo DE 2018, No vALor 
DE €67,78 (SESSENTA E SETE EuroS E SE-
TENTA E oITo CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA 
JuNTA DE FrEguESIA DE ArCoZELo
EDoC/2018/50896
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
177, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
14.08.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela Emissão da Licença Es-
pecial de ruído, relativa à realização do evento 
“Festival de Folclore “A rusga de Arcozelo””, 
realizado nos dias 25 e 26 de agosto de 2018, 
no valor de €67,78 (sessenta e sete euros e se-
tenta e oito cêntimos), solicitado pela Junta de 
Freguesia de Arcozelo, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICEN-
çA ESpECIAL DE ruÍDo, rELATIvA À rEA-
LIZAçÃo Do EvENTo “31ª FESTA DA BroA 
2018”, A rEALIZAr DE 31 DE AgoSTo A 09 DE 
SETEMBro DE 2018, No vALor DE €858,89 
(oIToCENToS E CINQuENTA E oITo EuroS 
E oITENTA E NovE CÊNTIMoS), SoLICITADo 
pELA JuNTA DE FrEguESIA DE AvINTES
EDoC/2018/50689
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
178, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
14.08.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de ta-
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xas devidas pela Emissão da Licença Especial 
de ruído, relativa à realização do evento “31ª 
Festa da Broa 2018”, a realizar de 31 de agosto 
a 09 de setembro de 2018, no valor de €858,89 
(oitocentos e cinquenta e oito euros e oitenta 
e nove cêntimos), solicitado pela Junta de Fre-
guesia de Avintes, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “vIII ENCoNTro DE FoL-
CLorE”, rEALIZADo No DIA 07 DE JuLho 
DE 2018, No vALor DE €26,89 (vINTE E SEIS 
EuroS E oITENTA E NovE CÊNTIMoS), SoLI-
CITADo pELA ASSoCIAçÃo prESErvAr ME-
MÓrIAS, A.C.r.
EDoC/2018/40493
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
179, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
14.08.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela Emissão da Licença Es-
pecial de ruído, relativa à realização do evento 
“vIII Encontro de Folclore”, realizado no dia 07 
de julho de 2018, no valor de €26,89 (vinte e 
seis euros e oitenta e nove cêntimos), solicita-
do pela Associação preservar Memórias, A.C.r., 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “FESTAS DE SÃo pEDro DA 
AFurADA”, rEALIZADo DE 21 A 30 DE JuNho 
E DE 01 A 03 DE JuLho DE 2018, No vALor 
DE €289,90 (DuZENToS E oITENTA E NovE 
EuroS E NovENTA CÊNTIMoS), SoLICITADo 
pELA CoMISSÃo DE FESTAS DE SÃo pEDro 
DA AFurADA
EDoC/2018/39203
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
180, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
14.08.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela Emissão da Licença Es-

pecial de ruído, relativa à realização do evento 
“Festas de São pedro da Afurada”, realizado de 
21 a 30 de junho e de 01 a 03 de julho de 2018, 
no valor de €289,90 (duzentos e oitenta e nove 
euros e noventa cêntimos), solicitado pela Co-
missão de Festas de São pedro da Afurada, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “FESTAS EM hoNrA Do SE-
Nhor DoS AFLIToS”, rEALIZADo DE 17 A 21 
DE AgoSTo DE 2018, No vALor DE €175,90 
(CENTo E SETENTA E CINCo EuroS E No-
vENTA CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA JuNTA 
DE FrEguESIA DE CANELAS
EDoC/2018/49402
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
181, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
14.08.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela Emissão da Licença Es-
pecial de ruído, relativa à realização do evento 
“Festas em honra do Senhor dos Aflitos”, reali-
zado de 17 a 21 de agosto de 2018, no valor de 
€175,90 (cento e setenta e cinco euros e noven-
ta cêntimos), solicitado pela Junta de Freguesia 
de Canelas, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “NoITE KArAoKE”, rEALI-
ZADo NoS DIAS 16 E 17 DE JuNho DE 2018, 
No vALor DE €92,39 (NovENTA E DoIS Eu-
roS E TrINTA E NovE CÊNTIMoS), SoLICI-
TADo pELoS BoMBEIroS voLuNTÁrIoS DE 
CoIMBrÕES
EDoC/2018/36598
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
182, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
14.08.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela Emissão da Licença Es-
pecial de ruído, relativa à realização do evento 
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“Noite karaoke”, realizado nos dias 16 e 17 de 
junho de 2018, no valor de €92,39 (noventa e 
dois euros e trinta e nove cêntimos), solicita-
do pelos Bombeiros voluntários de Coimbrões, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “FESTA EM hoNrA DE SAN-
TA MArINhA DE SEIXEZELo”, rEALIZADo DE 
20 A 24 DE JuLho DE 2018, No vALor DE 
€175,90 (CENTo E SETENTA E CINCo EuroS 
E NovENTA CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA 
FÁBrICA DA IgrEJA pAroQuIAL DA FrE-
guESIA DE SANTA MArINhA DE SEIXEZELo
EDoC/2018/36577
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
183, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
14.08.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela Emissão da Licença Es-
pecial de ruído, relativa à realização do evento 
“Festa em honra de Santa Marinha de Seixeze-
lo”, realizado de 20 a 24 de julho de 2018, no 
valor de €175,90 (cento e setenta e cinco euros 
e noventa cêntimos), solicitado pela Fábrica da 
Igreja paroquial da Freguesia de Santa Marinha 
de Seixezelo, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “FESTA DE ANIvErSÁrIo 
E hoMENAgEM AoS SANToS popuLArES”, 
rEALIZADo NoS DIAS 17 E 23 DE JuNho E 
07 DE JuLho DE 2018, No vALor DE €148,39 
(CENTo E QuArENTA E oITo EuroS E TrIN-
TA E NovE CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA 
ASSoCIAçÃo CuLTurA CurTo ESpAço
EDoC/2018/36508
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
184, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
14.08.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de ta-
xas devidas pela Emissão da Licença Especial 

de ruído, relativa à realização do evento “Festa 
de Aniversário e homenagem aos Santos popu-
lares”, realizado nos dias 17 e 23 de junho e 07 
de julho de 2018, no valor de €148,39 (cento e 
quarenta e oito euros e trinta e nove cêntimos), 
solicitado pela Associação Cultura Curto Espa-
ço, 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 “FESTA DA SArDINhA”, 
rEALIZADo No DIA 18 DE AgoSTo DE 2018, 
No vALor DE €120,39 (CENTo E vINTE Eu-
roS E TrINTA E NovE CÊNTIMoS), SoLICITA-
Do pELA JuNTA DE FrEguESIA DE SÃo FÉ-
LIX DA MArINhA
EDoC/2018/50298
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
185, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
14.08.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de ta-
xas devidas pela Emissão da Licença Especial 
de ruído, relativa à realização do evento “Festa 
da Sardinha”, realizado no dia 18 de agosto de 
2018, no valor de €120,39 (cento e vinte euros 
e trinta e nove cêntimos), solicitado pela Junta 
de Freguesia de São Félix da Marinha, nos ter-
mos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “FEIrINhA DE ArTESANA-
To”, rEALIZADo E A rEALIZAr NoS DIAS 03, 
04, 05, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26 E 31 DE 
AgoSTo E 01, 02, 07, 08, 09, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 
28, 29 E 30 DE SETEMBro DE 2018, No vALor 
DE €225,89 (DuZENToS E vINTE E CINCo Eu-
roS E oITENTA E NovE CÊNTIMoS), SoLICI-
TADo pELA CoNFrArIA Do SANTÍSSIMo SA-
CrAMENTo
EDoC/2018/48379
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
186, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
14.08.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
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aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela Emissão da Licença Es-
pecial de ruído, relativa à realização do evento 
“Feirinha de Artesanato”, realizado e a realizar 
nos dias 03, 04, 05, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 
26 e 31 de agosto e 01, 02, 07, 08, 09, 14, 15, 16, 
21, 22, 23, 28, 29 e 30 de setembro de 2018, no 
valor de €225,89 (duzentos e vinte e cinco eu-
ros e oitenta e nove cêntimos), solicitado pela 
Confraria do Santíssimo Sacramento, nos ter-
mos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICEN-
çA ESpECIAL DE ruÍDo, rELATIvA À rEALI-
ZAçÃo Do EvENTo “FESTA DA FrANCESI-
NhA Crp”, rEALIZADo NoS DIAS 10, 11 E 12 
DE AgoSTo DE 2018, No vALor DE €253,39 
(DuZENToS E CINQuENTA E TrÊS EuroS 
E TrINTA E NovE CÊNTIMoS), SoLICITADo 
pELA JuNTA DE FrEguESIA DE SÃo FÉLIX 
DA MArINhA
EDoC/2018/49860
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
187, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
14.08.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela Emissão da Licença Es-
pecial de ruído, relativa à realização do even-
to “Festa da Francesinha Crp”, realizado nos 
dias 10, 11 e 12 de agosto de 2018, no valor de 
€253,39 (duzentos e cinquenta e três euros e 
trinta e nove cêntimos), solicitado pela Junta 
de Freguesia de São Félix da Marinha, nos ter-
mos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “gAIA CoNvIDA – MoSTrA 
DE proDuToS TrADICIoNAIS E ArTESANA-
To”, rEALIZADo DE 10 A 22 DE AgoSTo DE 
2018, No vALor DE €224,78 (DuZENToS E 
vINTE E QuATro EuroS E SETENTA E oITo 
CÊNTIMoS), SoLICITADo por LIoNS CLuBE 
DE vILA NovA DE gAIA
EDoC/2018/47927
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 

188, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
14.08.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de ta-
xas devidas pela Emissão da Licença Especial 
de ruído, relativa à realização do evento “gaia 
Convida – Mostra de produtos Tradicionais e 
Artesanato”, realizado de 10 a 22 de agosto de 
2018, no valor de €224,78 (duzentos e vinte e 
quatro euros e setenta e oito cêntimos), solici-
tado por Lions Clube de vila Nova de gaia, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “ANgArIAçÃo DE FuNDoS 
pArA A CoMISSÃo DE FESTAS Do Sr. CAL-
vÁrIo”, rEALIZADo No DIA 11 DE AgoSTo 
DE 2018, No vALor DE €52,78 (CINQuENTA E 
DoIS EuroS E SETENTA E oITo CÊNTIMoS), 
SoLICITADo pELA JuNTA DE FrEguESIA DE 
CANELAS
EDoC/2018/50208
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
189, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
14.08.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela Emissão da Licença Es-
pecial de ruído, relativa à realização do even-
to “Angariação de Fundos para a Comissão de 
Festas do Sr. Calvário”, realizado no dia 11 de 
agosto de 2018, no valor de €52,78 (cinquenta e 
dois euros e setenta e oito cêntimos), solicitado 
pela Junta de Freguesia de Canelas, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “ANgArIAçÃo DE FuNDoS 
pArA A ASSoCIAçÃo CuLTurAL CurTo ES-
pAço”, rEALIZADo No DIA 10 DE AgoSTo 
DE 2018, No vALor DE €46,89 (QuArENTA E 
SEIS EuroS E oITENTA E NovE CÊNTIMoS), 
SoLICITADo pELA ASSoCIAçÃo CuLTurAL 
CurTo ESpAço
EDoC/2018/50375
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Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
190, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
14.08.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela Emissão da Licença Es-
pecial de ruído, relativa à realização do even-
to “Angariação de fundos para a Associação 
Cultural Curto Espaço”, realizado no dia 10 de 
agosto de 2018, no valor de €46,89 (quarenta e 
seis euros e oitenta e nove cêntimos), solicita-
do pela Associação Cultural Curto Espaço, 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 “ANIMA rIo CrESTuMA 
2018”, rEALIZADo NoS DIAS 11, 12, 13, 14, 15 E 
16 DE AgoSTo DE 2018, No vALor DE €124,78 
(CENTo E vINTE E QuATro EuroS E SETEN-
TA E oITo CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA 
uNIÃo DE FrEguESIAS DE SANDIM, oLIvAL, 
LEvEr E CrESTuMA
EDoC/2018/49480
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
191, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
14.08.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela Emissão da Licença Es-
pecial de ruído, relativa à realização do evento 
“Anima rio Crestuma 2018”, realizado nos dias 
11, 12, 13, 14, 15 e 16 de agosto de 2018, no valor 
de €124,78 (cento e vinte e quatro euros e se-
tenta e oito cêntimos), solicitado pela união de 
Freguesias de Sandim, olival, Lever e Crestuma, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICEN-
çA ESpECIAL DE ruÍDo, rELATIvA À rEALI-
ZAçÃo Do EvENTo “FESTA EM hoNrA DA 
NoSSA SENhorA DA NAZArÉ”, rEALIZADo 
DE 17 A 21 DE AgoSTo DE 2018, No vALor DE 
€175,90 (CENTo E SETENTA E CINCo EuroS 
E NovENTA CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA 
JuNTA DE FrEguESIA DE ArCoZELo

EDoC/2018/47914
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
192, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
14.08.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela Emissão da Licença Es-
pecial de ruído, relativa à realização do evento 
“Festa em honra da Nossa Senhora da Nazaré”, 
realizado de 17 a 21 de agosto de 2018, no va-
lor de €175,90 (cento e setenta e cinco euros 
e noventa cêntimos), solicitado pela Junta de 
Freguesia de Arcozelo, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “CorTEJo DE CArNAvAL”, 
rEALIZADo No DIA 13 DE FEvErEIro DE 
2018, No vALor DE €25,89 (vINTE E CINCo 
EuroS E oITENTA E NovE CÊNTIMoS), So-
LICITADo pELA FÁBrICA DA IgrEJA DE SÃo 
pEDro DE pEDroSo
EDoC/2018/3806
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
193, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
14.08.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela Emissão da Licença Es-
pecial de ruído, relativa à realização do evento 
“Cortejo de Carnaval”, realizado no dia 13 de fe-
vereiro de 2018, no valor de €25,89 (vinte e cin-
co euros e oitenta e nove cêntimos), solicitado 
pela Fábrica da Igreja de São pedro de pedroso, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “FESTA DE S. JoÃo”, rEALI-
ZADo NoS DIAS 23 E 24 DE JuNho DE 2018, 
No vALor DE €113,39 (CENTo E TrEZE Eu-
roS E TrINTA E NovE CÊNTIMoS), SoLICITA-
Do pELA JuNTA DE FrEguESIA DE SÃo FÉLIX 
DA MArINhA EM pArCErIA CoM o grupo 
AMIgoS MoTAS MoTorIZADAS CLÁSSICAS
EDoC/2018/34285



57

 nº 95 | setembro 2018 | boletim municipal

cÂmara municipal

Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
194, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
14.08.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela Emissão da Licença Es-
pecial de ruído, relativa à realização do evento 
“Festa de S. João”, realizado nos dias 23 e 24 
de junho de 2018, no valor de €113,39 (cento e 
treze euros e trinta e nove cêntimos), solicitado 
pela Junta de Freguesia de São Félix da Mari-
nha em parceria com o grupo Amigos Motas 
Motorizadas Clássicas, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “proCISSÃo DE vELAS”, 
rEALIZADo No DIA 12 DE MAIo DE 2018, No 
vALor DE €26,89 (vINTE E SEIS EuroS E 
oITENTA E NovE CÊNTIMoS), SoLICITADo 
pELoS BoMBEIroS voLuNTÁrIoS DE CoIM-
BrÕES
EDoC/2018/27230
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
195, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
14.08.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela Emissão da Licença Es-
pecial de ruído, relativa à realização do even-
to “procissão de velas”, realizado no dia 12 de 
maio de 2018, no valor de €26,89 (vinte e seis 
euros e oitenta e nove cêntimos), solicitado pe-
los Bombeiros voluntários de Coimbrões, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “vIA SACrA DE SÃo MAr-
TINho DE oLIvAL”, rEALIZADo No DIA 28 DE 
MArço DE 2018, No vALor DE €25,89 (vINTE 
E CINCo EuroS E oITENTA E NovE CÊNTI-
MoS), SoLICITADo pELA uNIÃo DE FrEguE-
SIAS DE SANDIM, oLIvAL, LEvEr E CrESTu-
MA
EDoC/2018/5732

Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
196, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
14.08.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela Emissão da Licença Es-
pecial de ruído, relativa à realização do evento 
“via Sacra de São Martinho de olival”, realizado 
no dia 28 de março de 2018, no valor de €25,89 
(vinte e cinco euros e oitenta e nove cêntimos), 
solicitado pela união de Freguesias de Sandim, 
olival, Lever e Crestuma, nos termos informa-
dos.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “FESTA EM hoNrA DE SÃo 
JoSÉ, STº ANTÓNIo E NoSSA SENhorA Do 
AMpAro”, rEALIZADo DE 05 A 10 DE JuLho 
DE 2018, No vALor DE €182,90 (CENTo E 
oITENTA E DoIS EuroS E NovENTA CÊNTI-
MoS), SoLICITADo pELA FÁBrICA DA IgrEJA 
pAroQuIAL DE SÃo pEDro DE pEDroSo
EDoC/2018/33869
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
197, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
14.08.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela Emissão da Licença Es-
pecial de ruído, relativa à realização do even-
to “Festa em honra de São José, Stº António e 
Nossa Senhora do Amparo”, realizado de 05 a 
10 de julho de 2018, no valor de €182,90 (cento 
e oitenta e dois euros e noventa cêntimos), so-
licitado pela Fábrica da Igreja paroquial de São 
pedro de pedroso, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “CAMINhADA SoLIDÁrIA”, 
rEALIZADo No DIA 01 DE JuLho DE 2018, 
No vALor DE €26,89 (vINTE E SEIS EuroS 
E oITENTA E NovE CÊNTIMoS), SoLICITADo 
pELA JuNTA DE FrEguESIA DA MADALENA
EDoC/2018/37121
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Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
198, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
14.08.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de ta-
xas devidas pela Emissão da Licença Especial 
de ruído, relativa à realização do evento “Cami-
nhada Solidária”, realizado no dia 01 de julho de 
2018, no valor de €26,89 (vinte e seis euros e oi-
tenta e nove cêntimos), solicitado pela Junta de 
Freguesia da Madalena, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICEN-
çA ESpECIAL DE ruÍDo, rELATIvA À rEA-
LIZAçÃo Do EvENTo “FESTIvAL Do prEgo 
EM pÃo”, A rEALIZAr NoS DIAS 07, 08 E 09 
DE SETEMBro DE 2018, No vALor DE €81,78 
(oITENTA E uM EuroS E SETENTA E oITo 
CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA ASSoCIAçÃo 
CArvALhoS vIvo
EDoC/2018/51389
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
199, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
17.08.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela Emissão da Licença Es-
pecial de ruído, relativa à realização do evento 
“Festival do prego em pão”, a realizar nos dias 
07, 08 e 09 de setembro de 2018, no valor de 
€81,78 (oitenta e um euros e setenta e oito cên-
timos), solicitado pela Associação Carvalhos 
vivo, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “ENCoNTro DE DANçA”, 
rEALIZADo No DIA 02 DE SETEMBro DE 
2018, No vALor DE €52,78 (CINQuENTA E 
DoIS EuroS E SETENTA E oITo CÊNTIMoS), 
SoLICITADo por JorgE MANuEL LEITE Mo-
rEIrA, rEprESENTANTE Do grupo ThE 
pErSpECTIvE DANCE
EDoC/2018/48775
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 

200, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
17.08.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, in-
deferir, nos termos informados, o pedido de 
dispensa de pagamento de taxas devidas pela 
Emissão da Licença Especial de ruído, relati-
va à realização do evento “Encontro de Dan-
ça”, realizado no dia 02 de setembro de 2018, 
no valor de €52,78 (cinquenta e dois euros e 
setenta e oito cêntimos), solicitado por Jorge 
Manuel Leite Moreira, representante do grupo 
The perspective Dance.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICEN-
çA ESpECIAL DE ruÍDo, rELATIvA À rEALI-
ZAçÃo Do EvENTo “proCISSÃo, INTEgrA-
DA NA FESTA Do SAgrADo CorAçÃo DE 
JESuS”, rEALIZADo No DIA 26 DE AgoSTo 
DE 2018, No vALor DE €26,89 (vINTE E SEIS 
EuroS E oITENTA E NovE CÊNTIMoS), So-
LICITADo pELA uNIÃo DE FrEguESIAS DE 
SANDIM, oLIvAL, LEvEr E CrESTuMA EM 
pArCErIA CoM A pArÓQuIA DE SANTo AN-
DrÉ DE LEvEr
EDoC/2018/51491
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
201, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
17.08.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela Emissão da Licença Es-
pecial de ruído, relativa à realização do evento 
“procissão, integrada na Festa do Sagrado Co-
ração de Jesus”, realizado no dia 26 de agosto 
de 2018, no valor de €26,89 (vinte e seis eu-
ros e oitenta e nove cêntimos), solicitado pela 
união de Freguesias de Sandim, olival, Lever e 
Crestuma em parceria com a paróquia de Santo 
André de Lever, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICEN-
çA ESpECIAL DE ruÍDo, rELATIvA À rEA-
LIZAçÃo Do EvENTo “FESTAS EM hoNrA 
DE NoSSA SENhorA DoS ANJoS E SANTo 
IZIDoro”, rEALIZADo NoS DIAS 01 E 02 DE 
SETEMBro DE 2018, No vALor DE €133,90 
(CENTo E TrINTA E TrÊS EuroS E NovEN-
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TA CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA uNIÃo DE 
FrEguESIAS DE guLpILhArES E vALADArES
EDoC/2018/50308
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
202, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
17.08.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela Emissão da Licença Es-
pecial de ruído, relativa à realização do evento 
“Festas em honra de Nossa Senhora dos Anjos 
e Santo Izidoro”, realizado nos dias 01 e 02 de 
setembro de 2018, no valor de €133,90 (cento 
e trinta e três euros e noventa cêntimos), solici-
tado pela união de Freguesias de gulpilhares e 
valadares, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “MÚSICA Ao vIvo”, rEALI-
ZADo NoS DIAS 04 E 05 DE AgoSTo DE 2018, 
No vALor DE €73,50 (SETENTA E TrÊS Eu-
roS E CINQuENTA CÊNTIMoS), SoLICITADo 
por ANA pATrÍCIA DIAS pErEIrA
EDoC/2018/48993
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
203, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
17.08.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, in-
deferir, nos termos informados, o pedido de 
dispensa de pagamento de taxas devidas pela 
Emissão da Licença Especial de ruído, relativa 
à realização do evento “Música ao vivo”, reali-
zado nos dias 04 e 05 de agosto de 2018, no 
valor de €73,50 (setenta e três euros e cinquen-
ta cêntimos), solicitado por Ana patrícia Dias 
pereira.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “FESTAS EM hoNrA Do DI-
vINo SALvADor”, rEALIZADo NoS DIAS 06, 
11, 12 E 13 DE AgoSTo DE 2018, No vALor DE 
€147,90 (CENTo E QuArENTA E SETE EuroS 
E NovENTA CÊNTIMoS), SoLICITADo por 
BErNArDINo pINho DE SouSA, rEprESEN-

TANTE DA CoMISSÃo DE FESTAS Do DIvINo 
SALvADor
EDoC/2018/38771
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
204, apenas no original.
Despacho do Sr. vice - presidente: “À Câmara. 
22.08.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, in-
deferir, nos termos informados, o pedido de 
dispensa de pagamento de taxas devidas pela 
Emissão da Licença Especial de ruído, relativa 
à realização do evento “Festas em honra do Di-
vino Salvador”, realizado nos dias 06, 11, 12 e 13 
de agosto de 2018, no valor de €147,90 (cento 
e quarenta e sete euros e noventa cêntimos), 
solicitado por Bernardino pinho de Sousa, re-
presentante da Comissão de Festas do Divino 
Salvador.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICEN-
çA ESpECIAL DE ruÍDo, rELATIvA À rEALI-
ZAçÃo Do EvENTo “FESTA EM hoNrA DA 
NoSSA SENhorA DAS FoNTES”, A rEALIZAr 
NoS DIAS 07 E 10 DE SETEMBro DE 2018, No 
vALor DE €161,90 (CENTo E SESSENTA E uM 
EuroS E NovENTA CÊNTIMoS), SoLICITADo 
pELA uNIÃo DE FrEguESIAS DE SErZEDo E 
pEroSINho
EDoC/2018/50223
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
205, apenas no original.
Despacho do Sr. vice - presidente: “À Câmara. 
22.08.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela Emissão da Licença Es-
pecial de ruído, relativa à realização do evento 
“Festa em honra da Nossa Senhora das Fon-
tes”, a realizar nos dias 07 e 10 de setembro de 
2018, no valor de €161,90 (cento e sessenta e 
um euros e noventa cêntimos), solicitado pela 
união de Freguesias de Serzedo e perosinho, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “FESTA EM hoNrA DA rAI-
NhA SANTA ISABEL”, rEALIZADo NoS DIAS 
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04, 06, 07, 08 E 09 DE JuLho DE 2018, No vA-
Lor DE €175,90 (CENTo E SETENTA E CINCo 
EuroS E NovENTA CÊNTIMoS), SoLICITADo 
por vIrgÍNIA QuITÉrIA DA CoSTA pErEI-
rA DIAS, rEprESENTANTE DA CoMISSÃo DE 
FESTAS EM hoNrA DA rAINhA SANTA ISA-
BEL
EDoC/2018/37711
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
206, apenas no original.
Despacho do Sr. vice - presidente: “À Câmara. 
22.08.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, in-
deferir, nos termos informados, o pedido de 
dispensa de pagamento de taxas devidas pela 
Emissão da Licença Especial de ruído, relativa 
à realização do evento “Festa em honra da rai-
nha Santa Isabel”, realizado nos dias 04, 06, 07, 
08 e 09 de julho de 2018, no valor de €175,90 
(cento e setenta e cinco euros e noventa cên-
timos), solicitado por virgínia Quitéria da Cos-
ta pereira Dias, representante da Comissão de 
Festas em honra da rainha Santa Isabel.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “23ª CoNCENTrAçÃo Mo-
TArD LoBo E CoMpANhIA”, rEALIZADo NoS 
DIAS 13, 14 E 15 DE JuLho DE 2018, No vALor 
DE €119,56 (CENTo E DEZANovE EuroS E 
CINQuENTA E SEIS CÊNTIMoS), SoLICITADo 
pELo grupo MoTArD LoBo E CoMpANhIA 
DE gAIA
EDoC/2018/39986
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
207, apenas no original.
Despacho do Sr. vice - presidente: “À Câmara. 
22.08.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela Emissão da Licença Es-
pecial de ruído, relativa à realização do evento 
“23ª Concentração Motard Lobo e Companhia”, 
realizado nos dias 13, 14 e 15 de julho de 2018, 
no valor de €119,56 (cento e dezanove euros e 
cinquenta e seis cêntimos), solicitado pelo gru-
po Motard Lobo e Companhia de gaia, nos ter-
mos informados.

pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “FESTA EM hoNrA DE SAN-
To ovÍDIo”, rEALIZADo E A rEALIZAr NoS 
DIAS 31 DE AgoSTo, 01, 02 E 03 DE SETEMBro 
DE 2018, No vALor DE €95,78 (NovENTA E 
CINCo EuroS E SETENTA E oITo CÊNTIMoS), 
SoLICITADo pELA uNIÃo DE FrEguESIAS DE 
MAFAMuDE E vILAr Do pArAÍSo
EDoC/2018/50786
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
208, apenas no original.
Despacho do Sr. vice - presidente: “À Câmara. 
24.08.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela Emissão da Licença Es-
pecial de ruído, relativa à realização do evento 
“Festa em honra de Santo ovídio”, realizado e 
a realizar nos dias 31 de agosto, 01, 02 e 03 de 
setembro de 2018, no valor de €95,78 (noventa 
e cinco euros e setenta e oito cêntimos), solici-
tado pela união de Freguesias de Mafamude e 
vilar do paraíso, nos termos informados
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “CAMINhADA DESDE A SÉ 
Do porTo ATÉ Ao SANTuÁrIo DE SChoENS-
TATT”, A rEALIZAr No DIA 15 DE SETEMBro 
DE 2018, No vALor DE €52,78 (CINQuENTA E 
DoIS EuroS E SETENTA E oITo CÊNTIMoS), 
SoLICITADo pELo MovIMENTo ApoSTÓLICo 
DE SChoENSTATT
EDoC/2018/48618
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
209, apenas no original.
Despacho do Sr. vice - presidente: “À Câmara. 
24.08.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de ta-
xas devidas pela Emissão da Licença Especial 
de ruído, relativa à realização do evento “Cami-
nhada desde a Sé do porto até ao Santuário de 
Schoenstatt”, a realizar no dia 15 de setembro 
de 2018, no valor de €52,78 (cinquenta e dois 
euros e setenta e oito cêntimos), solicitado pelo 
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Movimento Apostólico de Schoenstatt, nos ter-
mos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICEN-
çA ESpECIAL DE ruÍDo, rELATIvA À rEALI-
ZAçÃo Do EvENTo “FESTA EM hoNrA DE 
NoSSA SENhorA DA SAÚDE - SANDIM”, rEA-
LIZADo No DIA 12 DE AgoSTo DE 2018, No 
vALor DE €52,78 (CINQuENTA E DoIS EuroS 
E SETENTA E oITo CÊNTIMoS), SoLICITADo 
por ANTÓNIo MArTINS BArBoSA, rEprE-
SENTANTE DA CoMISSÃo DE FESTA EM hoN-
rA DA NoSSA SENhorA DA SAÚDE
EDoC/2018/40866
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
210, apenas no original.
Despacho do Sr. vice - presidente: “À Câmara. 
24.08.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, in-
deferir, nos termos informados, o pedido de 
dispensa de pagamento de taxas devidas pela 
Emissão da Licença Especial de ruído, relati-
va à realização do evento “Festa em honra de 
Nossa Senhora da Saúde - Sandim”, realizado 
no dia 12 de agosto de 2018, no valor de €52,78 
(cinquenta e dois euros e setenta e oito cênti-
mos), solicitado por António Martins Barbosa, 
representante da Comissão de Festa em honra 
da Nossa Senhora da Saúde.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE TA-
XAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICENçA ES-
pECIAL DE ruÍDo, rELATIvA À rEALIZAçÃo 
Do EvENTo “FESTA Do SENhor Do CALvÁ-
rIo”, rEALIZADo E A rEALIZAr NoS DIAS 31 
DE AgoSTo, 01, 02, 03 E 04 DE SETEMBro DE 
2018, No vALor DE €175,90 (CENTo E SETEN-
TA E CINCo EuroS E NovENTA CÊNTIMoS), 
SoLICITADo por rICArDo FILIpE oLIvEIrA 
DoS SANToS, rEprESENTANTE DA CoMIS-
SÃo DE FESTAS Do SENhor Do CALvÁrIo
EDoC/2018/50650
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
211, apenas no original.
Despacho do Sr. vice - presidente: “À Câmara. 
24.08.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, in-
deferir, nos termos informados, o pedido de 
dispensa de pagamento de taxas devidas pela 

Emissão da Licença Especial de ruído, relati-
va à realização do evento “Festa do Senhor do 
Calvário”, realizado e a realizar nos dias 31 de 
agosto, 01, 02, 03 e 04 de setembro de 2018, 
no valor de €175,90 (cento e setenta e cinco 
euros e noventa cêntimos), solicitado por ricar-
do Filipe oliveira dos Santos, representante da 
Comissão de Festas do Senhor do Calvário
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICEN-
çA ESpECIAL DE ruÍDo, rELATIvA À rEALI-
ZAçÃo Do EvENTo “FESTAS EM hoNrA DE 
SÃo LourENço”, rEALIZADo NoS DIAS 10, 
23, 24, 25, 26, 27 E 28 DE AgoSTo DE 2018, 
No vALor DE €189,90 (CENTo E oITENTA E 
NovE EuroS E NovENTA CÊNTIMoS), SoLI-
CITADo por FrANCISCo JoSÉ oLIvEIrA pE-
rEIrA, MEMBro DA CoMISSÃo DE FESTA DE 
SÃo LourENço
EDoC/2018/45093
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
212, apenas no original.
Despacho do Sr. vice - presidente: “À Câmara. 
24.08.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, in-
deferir, nos termos informados, o pedido de 
dispensa de pagamento de taxas devidas pela 
Emissão da Licença Especial de ruído, relati-
va à realização do evento “Festas em honra de 
São Lourenço”, realizado nos dias 10, 23, 24, 
25, 26, 27 e 28 de agosto de 2018, no valor de 
€189,90 (cento e oitenta e nove euros e noven-
ta cêntimos), solicitado por Francisco José oli-
veira pereira, membro da Comissão de Festa de 
São Lourenço.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS DE puBLICIDADE, No vALor DE 
€600,60 (SEISCENToS EuroS E SESSENTA 
CÊNTIMoS), proC.º 214/16 – uNIÃo DE FrE-
guESIAS DE SANTA MArINhA E SÃo pEDro 
DA AFurADA, SoLICITADo por ENSIgAIA – 
EDuCAçÃo E ForMAçÃo SoCIEDADE uNI-
pESSoAL, LDA
EDoC/2018/50134
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
213, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
09.08.2018”
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Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de Taxas de publicidade, no valor de €600,60 
(seiscentos euros e sessenta cêntimos), proc.º 
214/16 – união de Freguesias de Santa Marinha 
e São pedro da Afurada, solicitado por ENSI-
gAIA – Educação e Formação Sociedade uni-
pessoal, Lda, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS DE puBLICIDADE, No vALor DE 
€600,60 (SEISCENToS EuroS E SESSENTA 
CÊNTIMoS), proC.º 232/16 – uNIÃo DE FrE-
guESIAS DE SANTA MArINhA E SÃo pEDro 
DA AFurADA, SoLICITADo por ENSIgAIA – 
EDuCAçÃo E ForMAçÃo SoCIEDADE uNI-
pESSoAL, LDA
EDoC/2018/50135
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
214, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
09.08.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de Taxas de publicidade, no valor de €600,60 
(seiscentos euros e sessenta cêntimos), proc.º 
232/16 – união de Freguesias de Santa Marinha 
e São pedro da Afurada, solicitado por ENSI-
gAIA – Educação e Formação Sociedade uni-
pessoal, Lda, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DA 
TAXA MuNICIpAL DE urBANIZAçÃo, No vA-
Lor DE €311,84 (TrEZENToS E oNZE EuroS 
E oITENTA E QuATro CÊNTIMoS), proC.º 
5840/16 – pL - uNIÃo DE FrEguESIAS DE MA-
FAMuDE E vILAr Do pArAÍSo, SoLICITADo 
por MArIA FÁTIMA FErNANDES MENDES
EDoC/2018/49363
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
215, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
09.08.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
da Taxa Municipal de urbanização, isentando 
50% do valor €311,84 (trezentos e onze euros 
e oitenta e quatro cêntimos), ou seja, o valor 
de €155,92 (cento e cinquenta e cinco euros e 
noventa e dois cêntimos), proc.º 5840/16 – pL 

- união de Freguesias de Mafamude e vilar do 
paraíso, solicitado por Maria Fátima Fernandes 
Mendes, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DA 
TAXA MuNICIpAL DE urBANIZAçÃo, DE 
EMISSÃo Do ALvArÁ E DE AuTorIZAçÃo 
DE uTILIZAçÃo No vALor gLoBAL DE 
€36.138,16 (TrINTA E SEIS MIL CENTo E TrIN-
TA E oITo EuroS E DEZASSEIS CÊNTIMoS), 
proC.º 810/17 – pL – FrEguESIA DE ArCo-
ZELo, SoLICITADo por CABELTE – CABoS 
ELÉCTrICoS E TELEFÓNICoS, S.A.
EDoC/2018/50796
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
216, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.08.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
da Taxa Municipal de urbanização, de Emissão 
do Alvará e de Autorização de utilização no va-
lor global de €36.138,16 (trinta e seis mil cento e 
trinta e oito euros e dezasseis cêntimos), proc.º 
810/17 – pL – Freguesia de Arcozelo, solicitado 
por CABELTE – Cabos Elétricos e Telefónicos, 
S.A., nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DA 
TAXA DE INSpEçÃo DE ELEvADorES, No 
vALor gLoBAL DE €77,00 (SETENTA E SETE 
EuroS), proC.º 348/EL/10-ELEv - uNIÃo DE 
FrEguESIAS DE SANTA MArINhA E SÃo pE-
Dro DA AFurADA, SoLICITADo pELA FÁBrI-
CA DA IgrEJA pAroQuIAL SENhor DA vErA 
CruZ Do CANDAL
EDoC/2018/49656
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
217, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
09.08.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
da Taxa de Inspeção de Elevadores, no valor 
global de €77,00 (setenta e sete euros), proc.º 
348/EL/10-ELEv - união de Freguesias de San-
ta Marinha e São pedro da Afurada, solicitado 
pela Fábrica da Igreja paroquial Senhor da vera 
Cruz do Candal, nos termos informados.
DESAFETAçÃo DA ÁrEA DE 742,00 M2, Cor-
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rESpoNDENTE À ÁrEA DE IMpLANTAçÃo 
Do “grupo L” Do DoMÍNIo pÚBLICo MuNI-
CIpAL pArA o DoMÍNIo prIvADo MuNICIpAL, 
SITo No BAIrro Do CEDro, proC.º 1443/18 
– pL – uNIÃo DE FrEguESIAS DE MAFAMuDE 
E vILAr Do pArAÍSo, SoLICITADo pELo Mu-
NICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA 
EDoC/2018/49662 
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
218, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
09.08.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenção do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar a desafetação da área de 
742,00 m2, correspondente à área de implan-
tação do “grupo L” do Domínio público Muni-
cipal para o Domínio privado Municipal, sito no 
Bairro do Cedro, proc.º 1443/18 – pL – união 
de Freguesias de Mafamude e vilar do paraíso, 
solicitado pelo Município de vila Nova de gaia, 
nos termos informados.
   

GAIUrb – UrbANISmo e HAbItAÇÃo, e.m.
BALANço SoCIAL – 2º TrIMESTrE 2018
EDoC/2018/43683
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
219, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.08.2018”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
DESpEJo DE FErNANDo JorgE rIBEIro MA-
gALhÃES, ArrENDATÁrIo DA hABITAçÃo 
SITA NA ruA hErÓIS Do uLTrAMAr, BLoCo 
2 Nº 63 – 1º DTo – FrEguESIA DE CANIDELo
EDoC/2018/46166
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
220, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.08.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a celebração de um novo contrato de 
arrendamento com a D. Maria Antonieta Ma-
galhães Teixeira, no regime de arrendamento 
apoiado, nos termos da informação 34.18.DAJ.
hAB de 22.06.2018 da gAIurB – urbanismo e 
habitação.

DIVerSoS
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor €501,88 (QuINhENToS E uM 
EuroS E oITENTA E oITo CÊNTIMoS), pArA 
DESLoCAçÃo A MoNTEMor-o-vELho, No 
DIA 26 DE AgoSTo DE 2018, SoLICITADo 
pELo rANCho FoLCLÓrICo DA AFurADA
EDoC/2018/53106
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
221, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
29.08.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de Taxas de utilização de viaturas Municipais, 
isentando 70% do valor €501,88 (quinhentos e 
um euros e oitenta e oito cêntimos), ou seja, o 
valor de €351,32 (trezentos e cinquenta e um 
euros e trinta e dois cêntimos), para desloca-
ção a Montemor-o-velho, no dia 26 de agosto 
de 2018, solicitado pelo rancho Folclórico da 
Afurada, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €372,46 (TrEZENToS E 
SETENTA E DoIS EuroS E QuArENTA E SEIS 
CÊNTIMoS), No DIA 26 DE AgoSTo DE 2018, 
SoLICITADo por FuZoS – ASSoCIAçÃo DE 
FuZILEIroS
EDoC/2018/44127
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
222, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
29.08.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de Taxas de utilização de viaturas Municipais, 
no valor €372,46 (trezentos e setenta e dois eu-
ros e quarenta e seis cêntimos), no dia 26 de 
agosto de 2018, solicitado por FuZoS – Asso-
ciação de Fuzileiros, nos termos informados.
pEDIDo DE CEDÊNCIA grATuITA Do ESpA-
ço CorpuS ChrISTI pArA o EvENTo “Iv EN-
CoNTro DE CoroS DA CASA Do pESSoAL 
DA rTp” A rEALIZAr No DIA 28 DE SETEM-
Bro DE 2018, SoLICITADo pELA CASA Do 
pESSoAL DA rTp



CÂMARA MUNICIPAL

Nº 95 | seteMbRo 2018 | boLetIM MUNICIPAL

64

EDoC/2018/40701
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
223, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
29.08.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de Cedência gratuita do Es-
paço Corpus Christi para o evento “Iv Encontro 
de Coros da Casa do pessoal da rTp” a realizar 
no dia 28 de setembro de 2018, solicitado pela 
Casa do pessoal da rTp, nos termos informa-
dos.
CoNTrATAçÃo DA AQuISIçÃo DA prESTA-
çÃo DE SErvIçoS DE hIgIENE E LIMpEZA, 
CoM ForNECIMENTo DE CoNSuMÍvEIS DE 
CASA DE BANho, pArA AS pISCINAS MuNICI-
pAIS - propoSTA DE AprovAçÃo Do rELA-
TÓrIo FINAL E ADJuDICAçÃo
EDoC/2018/10633
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
224, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
29.08.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar, nos termos informados, o se-
guinte:
a) A proposta de não provimento da pronúncia 
em sede de segunda audiência prévia do con-
corrente SAMSIC porTugAL – Facility Servi-
ces, S.A.;
b) Manter a decisão de exclusão das propostas 
apresentadas pelos concorrentes Fine Facili-
ty Services, Lda, Interlimpe – Facility Services, 
S.A., Safira Facility Services, S.A. e Samsic por-
tugal – Facility Services, S.A., pelos motivos já 
indicados em sede de primeiro relatório preli-
minar;
c) Manter a decisão de exclusão da proposta 
apresentada pelo concorrente Iberlim, S.A., pe-
los motivos já indicados em sede de segundo 
relatório preliminar;
d) A admissão das propostas das concorrentes 
Euromex – Facility Services, S.A. e Clece, S.A. e 
a decisão de adjudicação da proposta de con-
tratação da prestação de serviços de higiene e 
limpeza com fornecimento de consumíveis de 
casa de banho – (AQ_hL – 2015 – higiene e lim-

peza) apresentada pela Euromex – Facility Ser-
vices, S.A. pelo valor de € 766.008,72 (setecen-
tos e sessenta e seis mil e oito euros e setenta e 
dois cêntimos) acrescido de IvA.
Foi presente o rESuMo DIÁrIo DE TESourA-
rIA que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
225, apenas no original.
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
E nada mais havendo a tratar, quando eram 16 
horas e 10 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)

b.2. AtA N.º 18
rEuNIÃo pÚBLICA DA CâMArA rEALIZADA 
NoS pAçoS Do MuNICÍpIo DE vILA NovA DE 
gAIA EM 17 DE SETEMBro 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-
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pes Mendes Ascensão
prESIDIu À rEuNIÃo: 
- o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues
SECrETArIou A rEuNIÃo: 
- A Senhora Diretora Municipal de Administra-
ção e Finanças, Dra. Manuela garrido 
horA DA ABErTurA: 16 horas
horA DE ENCErrAMENTo: 18 horas e 15 mi-
nutos

pErÍoDo ANTES DA orDEM Do DIA
poNTo prÉvIo Nº 1

o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura colocou uma questão relacionada com 
um aterro na Travessa da Sobreira, freguesia 
de Avintes. Disse ser necessário averiguar a si-
tuação, porque houve uma reposição de terras, 
que estará a colocar em risco a segurança de 
terrenos adjacentes. Que não há qualquer tipo 
de rampeamento das terras, nem socalcos nem 
qualquer tipo de vedação. Que a situação es-
tará a ser averiguada pela Direção regional do 
Ambiente, porque poderá haver uma linha de 
água e também não se sabe se essa situação 
terá sido acautelada. Disse que a questão foi 
participada às entidades policiais por um par-
ticular e foi dado conhecimento ao presidente 
da Junta de Freguesia de Avintes. Que as úl-
timas deposições e movimentação de terras 
terão tido origem numa zona industrial, junto 
dos Arcos do Sardão, em oliveira do Douro. So-
licitou que os serviços municipais averiguem a 
situação. 
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse não ter conhecimento 
do assunto.

PreSIDÊNCIA/VereAÇÃo
AprovAçÃo DEFINITIvA DA ATA N° 17 DA 
rEuNIÃo (orDINÁrIA) DE CâMArA rEALI-
ZADA EM 03 DE SETEMBro 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 17 da reunião 
ordinária de Câmara realizada em 3 de setem-
bro de 2018.
propoSTA (ArT.º 4º, poNTo 2, ALÍNEA A), 

DA LEI 50/2018, DE 16 DE AgoSTo, LEI-QuA-
Dro DA TrANSFErÊNCIA DE CoMpETÊN-
CIAS pArA AS AuTArQuIAS LoCAIS E pArA 
AS ENTIDADES INTErMuNICIpAIS
EDoC/2018/56563
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
2, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
12.09.2018”
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura, apresentou a intervenção que a seguir 
se transcreve:
“DECLArAçÃo
proposta de não aceitação da transferência de 
competências, nos termos e para os efeitos do 
art.º 4º, nº 2, al. a), da Lei nº 50/2018, de 16 de 
agosto
volvidos apenas quinze dias, volta a ser presen-
te uma proposta de deliberação de não acei-
tação de competências para o ano de 2019, no 
âmbito da descentralização administrativa.
Mas, ao contrário do afirma o presidente da Câ-
mara, não estão reunidas as condições jurídicas 
e objetivas para a pronúncia do Município.
Na verdade, o art.º 44º, da Lei-Quadro, que re-
fere expressamente que esta só produzirá efei-
tos “após a aprovação dos respetivos diplomas 
legais de âmbito setorial, acordados com a As-
sociação Nacional de Municípios portugueses.”
o Conselho de Ministros aprovou, no passado 
dia 13 de setembro, 7 dos 23 diplomas secto-
riais que o governo terá de consensualizar com 
a ANMp, a saber, proteção Civil, e neste caso, 
apenas parcialmente, praias, policiamento de 
proximidade, Modalidades de Jogos de Fortuna 
e Azar, Justiça, também parcialmente, promo-
ção Turística e gestão de projetos Financiados 
por Fundos Europeus, mas nenhum deles foi 
publicado.
Estes diplomas ainda não existem, e só podem 
consumar-se juridicamente após estar comple-
to o processo legislativo, ou seja, publicação 
no Diário da república e data de entrada em 
vigor, que normalmente é de menção expressa 
no corpo do próprio decreto-lei.
Não obstante o adiamento e fixação de um 
novo prazo de pronúncia para o próximo dia 15 
de outubro, também não estão reunidas as con-
dições de ordem prática, e nisso acompanha-
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mos o presidente da Câmara, para os Municí-
pios receberem competências, para 2019, uma 
vez que aquela data coincide com a entrega 
do orçamento de Estado para o próximo ano 
e está a escassos 15 dias do termo fixado para 
a aprovação dos orçamentos municipais, tem-
po manifestamente insuficiente para adequá-lo 
a novas competências, quantificar os encargos 
ou aferir sobre os recursos humanos, a partir do 
início do próximo ano.
por outro lado, só existem aprovados estes 7 
diplomas, que por acaso são os menos relevan-
tes, porque o governo quis mostrar serviço e 
por cá fora qualquer coisinha que se visse, ain-
da na pendência do prazo original, que se reve-
lará com uma solução com claro prejuízo dos 
Municípios, como ao diante explicitaremos.
o pSD sempre tem assumido uma posição ple-
namente favorável ao processo de descentrali-
zação de competências, numa lógica de proxi-
midade com as populações e com ganhos de 
maior eficácia e melhoria de funcionamento 
dos serviços públicos.
Não obstante estejamos de acordo com as pre-
missas do documento que nos é presente para 
deliberação, e estamos de acordo com as preo-
cupações explicitadas pelo presidente da Câ-
mara, julgamos que a pronúncia da Câmara ou 
da Assembleia Municipal, neste momento con-
tinuam a ser inúteis, porque mas os diplomas 
são juridicamente ineficazes, por não terem 
aplicabilidade prática.
por exemplo o diploma relativo ao policiamen-
to de proximidade, só entrará “em vigor no pri-
meiro dia do mês seguinte ao da sua publica-
ção”, enquanto o que é relativo às praias será 
“no primeiro dia do mês de janeiro posterior à 
sua aprovação”.
Bem sabemos que o governo semeou a confu-
são neste processo, com esta forma atabalhoa-
da de fazer as coisas, e nisso voltamos a acom-
panhar o presidente da Câmara, que passamos 
a citar …”Se a concretização de uma Lei-Quadro 
geral demorou 2 anos, não se pode esperar que 
a sua concretização demore 2 dias”…
o governo falhou com todos os prazos acor-
dados com o pSD e aprovados na Assembleia 
da república e nas áreas mais importantes ain-
da não há consenso, nem ninguém conhece, de 
mérito, o que deverá ser consensualizado com 

a ANMp, nem se quantificou os corresponden-
tes envelopes financeiros. por essa razão, nas 
últimas versões dos diplomas são introduzidas 
datas diferenciadas para os Municípios se pro-
nunciarem sobre a aceitação ou não aceitação 
de competências em 2019.
Agora se compreende melhor o alcance da car-
ta do Ministro da Administração Interna, que 
para além de considerando a deliberação dos 
Municípios até 15 de setembro passado, como 
“desnecessária e inútil”, refere ainda que estes 
se consideram “dispensados da comunicação 
de deliberação à Direção-geral das Autarquias 
Locais, até ao momento em que os diplomas le-
gais de âmbito sectorial estabeleçam os termos 
e os prazos para a concretização da transferên-
cia das novas competências ainda em 2019”.
Esta missiva, de teor bizarro e enigmático, é um 
autêntico atestado de incompetência do gover-
no que se desdiz a si próprio. Não obstante haja 
definido a calendarização do processo, não pu-
blicou em tempo os diplomas e, com uma mera 
comunicação, veio derrogar e fazer tábua rasa 
do prazo de pronúncia que impôs na própria lei.
Mas, na ânsia de emendar a mão, o governo fez 
aquilo que na gíria popular equivale a ao dito 
“foi pior a emenda que o soneto”.
por exemplo, nas áreas que ainda não foram 
consensualizadas com a ANMp, a versão de 
rascunho de diploma que se conhecem, de-
termina que na área da Educação, é excluída a 
transferência de competências para o presente 
ano letivo e se alarga o prazo de pronúncia até 
31 de março de 2019, para os Municípios que 
não aceitem as competências para o ano letivo 
2019/2020; nas áreas da Saúde, Cultura, Fre-
guesias e Área das Estruturas de Atendimento 
aos Cidadãos, o prazo de pronúncia dos Muni-
cípios, será de 60 dias após a entrada em vigor 
do respetivo diploma.
Em outras áreas de competências, não existe 
sequer salvaguarda sobre a aceitação ou não 
aceitação, como é o caso da área proteção, 
Saúde Animal e Segurança Alimentares.
Constata-se que esta disparidade de datas e 
de prazos de pronúncia para a transferência 
de competências, determinará que os Municí-
pios se vejam obrigados a reunir os seus órgãos 
para deliberar 3, 5 ou 7 vezes, conforme a área 
setorial ou a data de efetiva publicação dos 
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correspondentes diplomas legais.
Bem andou o pSD que, em sede de discussão 
parlamentar, propôs um aditamento à proposta 
do governo, que viu consubstanciada na nor-
ma-travão do art.º 44º.
por outro lado, pese embora alguns desvalori-
zem o acordo de princípios, celebrado em abril 
passado, entre o governo e o pSD a verdade é 
que só há margem para os Municípios se pro-
nunciarem e até sindicarem as competências e 
os montantes a transferir, por causa deste do-
cumento.
A regra do gradualismo na transferência de 
novas competências, estabelecida naquele do-
cumento e proposta pelo pSD, foi consubstan-
ciada numa proposta de alteração da lei, per-
mitindo que os Municípios que não quiserem a 
descentralização que o governo está a consen-
sualizar com a Associação Nacional de Municí-
pios portugueses (ANMp), não tenham que a 
aceitar até 2021.
Também a Comissão Independente para a Des-
centralização, criada sobre proposta do pSD, 
permitirá que o país possa discutir o assunto 
daqui a um ano, incluindo a adequabilidade dos 
recursos financeiros de cada área de compe-
tências.
Esta comissão, que ao contrário do que indicia 
o presidente da Câmara, não pode ser confundi-
da com mais uma entidade, como tantas outras 
que gravitam na dependência da administração 
central e tendem a ser extintas com a transfe-
rência de competências para os Municípios, 
porque terá um período temporal limitado para 
a sua vigência de funcionamento, terá por mis-
são estudar a forma de organização subnacio-
nal do Estado, determinar os níveis de descen-
tralização e delimitar as competências próprias, 
avaliando recursos e meios próprios a transferir 
e definir um programa de desconcentração da 
localização das entidades e serviços públicos.
reiteramos, pois, a recomendação da Câmara 
Municipal para, no âmbito dos trabalhos daque-
la comissão proceder, em tempo útil, à revisão 
dos envelopes financeiros, nomeadamente os 
fixados para vila Nova de gaia, garantindo que 
todos os custos associados direta e indireta-
mente ao exercício das competências a transfe-
rir estejam devidamente refletidos e que estas 
não representarão qualquer encargo adicional 

para o Município.
Finalmente uma nota política.
Importa referir que o governo entre propostas 
anunciadas e promessas não cumpridas, pro-
pôs-se concluir o processo de descentralização, 
por forma a implementá-lo ao atual ciclo autár-
quico. A verdade, é que estamos no segundo 
semestre de 2018 e o processo está longe do 
fim. ou seja, apesar da disponibilidade do pSD, 
o que permitiu ultrapassar a intransigência e 
tacticismo político dos parceiros de coligação 
à esquerda, o governo não foi capaz, volvidos 
praticamente 3 anos, de implementar esta re-
forma.
um dos principais pilares do acordo celebrado 
entre o governo e pSD pressupunha que, an-
tes do fim da anterior sessão legislativa, fosse 
aprovada esta reforma, composta formal e po-
liticamente pela Lei-Quadro, complementada 
pelos Decretos-Lei setoriais, pela revisão da Lei 
das Finanças Locais e pelos envelopes financei-
ros associados a cada um dos Municípios, com 
identificação das verbas por cada área de com-
petências. Tratava-se, por isso, de um pacote 
legislativo e foi a este procedimento que o pSD 
deu o seu assentimento.
Este acordo, definiu apenas as questões de prin-
cípio e só teve tradução nos condicionalismos e 
alterações legais que foram introduzidos na Lei 
Quadro e na Lei das Finanças Locais, pelo que 
o pSD não está vinculado, nem comprometido 
com esta trapalhada legislativa, que é da inteira 
e exclusiva responsabilidade do governo
Não é o pSD, nem tão os vice-presidentes que 
representam o partido na ANMp, onde existe 
uma confortável maioria do pS, que definem as 
competências a transferir ou que calculam os 
montantes a atribuir em cada área e a cada Mu-
nicípio.
Assim, o grupo de vereadores do pSD propõe 
que a Câmara Municipal de vila Nova de gaia, 
por desnecessária, não se pronuncie nos termos 
e para os efeitos do art.º 4º, nº 2, al.a), da Lei 
nº 50/2018, de 16 de agosto, enquanto, e pelo 
menos, os diplomas aprovados em Conselho de 
Ministro no passado dia 13 de setembro, forem 
publicados em Diário da república.
vila Nova de gaia, 19 de setembro de 2018.
o grupo de vereadores do pSD”
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
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do vítor rodrigues disse que na Área Metropo-
litana do porto, todas as Câmaras do pSD têm 
sufragado o presente assunto e, pessoalmente, 
não acredita que as Câmaras do pSD estejam 
menos habilitadas que o Sr. vereador, para in-
terpretar toda esta situação. Que as questões 
jurídicas estão sujeitas a interpretações, mas 
existe também a questão política, que consiste 
em evitar dúvidas com os dias que vão ter de 
reunir e as pronúncias que terão de ser feitas. 
Disse que com a presente deliberação e a sua 
ratificação na Assembleia Municipal, a Câmara 
fica legitimada para deixar claro que não ade-
re a este processo. Disse que se o pSD foi mal 
informado e enganado naquilo que o Sr. verea-
dor chamou “os principais pilares” do acordo 
celebrado, pessoalmente não entende por que 
é que o pSD continua com o acordo “imacula-
do”, uma vez que ele já foi violado em todos os 
seus pontos.
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura, disse não ser só uma questão jurídica, 
porque existe igualmente a componente políti-
ca. Que entende que quaisquer outros diplomas 
que venham a ser publicados em Diário da re-
pública, merecerão a pronúncia da Câmara Mu-
nicipal e da Assembleia Municipal, nos mesmos 
termos dos atuais, porque é isso que é referido 
nos próprios diplomas. Disse que o presiden-
te da Câmara tem uma interpretação política 
e que o acordo dos princípios está cumprido. 
Que a parte que falta cumprir é relativa à atri-
buição de competências, definição de prazos e 
publicação de diplomas, ou seja, um conjunto 
de matérias que pertencem, primeiro, ao go-
verno e depois à Associação Nacional do Mu-
nicípios portugueses e, para que não existam 
dúvidas, disse ser verdade que poderá haver 
pessoas que pensem diferente quer no pS quer 
no pSD, mas não será por serem vice-presiden-
tes da ANMp que farão opinião no pSD, sobre 
este tipo de matérias. Disse que o acordo per-
mitiu ao governo viabilizar aquilo que poderia 
ser uma reforma que todos entendem que se-
ria importante, mas que na sua opinião foi mal 
aproveitada. Que nem o BE nem o pCp permiti-
ram qualquer veleidade para que esta situação 
fosse possível e o pSD, com sentido de Estado 
e de responsabilidade, fez um acordo de prin-
cípios, que tem “balizas” relativamente àquilo 

que é preciso fazer. Disse haver o gradualismo 
que foi incluído nesta matéria, senão as Câma-
ras estariam a receber competências já para 
2019, sem qualquer tipo de possibilidade de 
poderem sindicar o que quer que fosse. Que há 
a questão da comissão que vai ser importante 
para adequar em que circunstâncias as compe-
tências estão a ser delegadas e os montantes. 
Que entende que terá de haver a tal responsa-
bilidade, porque aquilo que foi introduzido pelo 
pSD é que fosse a ANMp que consensualizasse 
com o governo, o conjunto de competências a 
transferir. Que existe a questão da coerência e, 
independentemente de não poder vincar esta 
posição de bom senso relativamente a estas 
matérias, em que nenhum dos diplomas é ain-
da conhecido, os vereadores do pSD acompa-
nharão a Câmara Municipal, porque este não é 
o modelo de descentralização pretendido pelo 
pSD.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues disse que a Câmara 
Municipal não terá mais nenhuma leitura a fa-
zer, porque quando no dia 15 de outubro forem 
conhecidos os diplomas e votados no Conselho 
de Ministros, a Câmara Municipal já terá a im-
possibilidade material de levar à prática os mes-
mos. Que se algum diploma referir que tem de 
haver uma deliberação individual, a mesma será 
feita, mas materialmente é impossível, a partir 
de 15 ou 20 de outubro, presumir uma adesão 
a 1 de janeiro de 2019. Que esta deliberação é 
muito coerente, porque a Câmara Municipal foi 
coerente quando abriu a “porta” para esperar 
pelos diplomas sectoriais que são conhecidos e 
nenhum deles foi rejeitado. Disse que a Câmara 
Municipal relativamente aos sete primeiros di-
plomas sectoriais, percebeu o que esperar. Que 
os diplomas que faltam sair, são materialmente 
impossíveis de levar à prática até 1 de janeiro de 
2019. Disse que aquilo que a Câmara Municipal 
está a fazer é um ato de maior lealdade possí-
vel. 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar, nos termos informados, o seguinte:
- a não aceitação da transferência das compe-
tências no ano de 2019 e posterior envio à Di-
reção  geral das Autarquias Locais, após prévia 
deliberação dos seus órgãos deliberativos nes-
se sentido;
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- acionar o ponto 4 do artigo 39º da Lei-Qua-
dro, uma vez que se considera que, com os da-
dos disponíveis no momento, as competências 
referidas no art.º 38º revelam-se indispensáveis 
para a gestão direta pelo Município ou delega-
da por Acordo de Execução em vigor com as 
Juntas de Freguesia, determinando o superior 
interesse público, a eficácia e a eficiência que 
as mesmas se mantenham no âmbito de inter-
venção do Município;
- continuar a pugnar pela concretização do 
processo de descentralização, com clareza de 
meios e de responsabilidades municipais;
- assumir a reanálise desta decisão em 2019, já 
com a devida clarificação dos diplomas secto-
riais e da sua tradução financeira.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to a aprovação da Assembleia Municipal.
propoSTA DE ATrIBuIçÃo DA MEDALhA DE 
hoNrA Do MuNICÍpIo, A SuA EXCELÊNCIA 
o prESIDENTE DA rEpÚBLICA, proFESSor 
DouTor MArCELo rEBELo DE SouSA
EDoC/2018/56334
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 para ra-
tificação. 07.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, rati-
ficar o despacho do Sr. presidente datado de 
07.09.2018, que aprovou a proposta de atribui-
ção da Medalha de honra do Município, a Sua 
Excelência o presidente da república, profes-
sor Doutor Marcelo rebelo de Sousa, nos ter-
mos propostos.
proToCoLo DE CoLABorAçÃo A CELE-
BrAr ENTrE A ADMINISTrAçÃo rEgIoNAL 
DE SAÚDE E A CâMArA MuNICIpAL DE vILA 
NovA DE gAIA TENDo EM vISTA A IMpLE-
MENTAçÃo DE CoNSuLTAS DE SAÚDE orAL 
No SErvIço NACIoNAL DE SAÚDE, NoS CuI-
DADoS DE SAÚDE prIMÁrIoS Do MuNICÍpIo 
DE vILA NovA DE gAIA
EDoC/2018/56472
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 para 
aprovação em minuta e definição do número de 
locais (1 ou 2) para 2019. 11.09.2018”

Deliberação: Deliberado por unanimidade apro-
var a minuta do protocolo de Colaboração a ce-
lebrar entre a Administração regional de Saú-
de e a Câmara Municipal de vila Nova de gaia 
tendo em vista a implementação de consultas 
de saúde oral, no Serviço Nacional de Saúde, 
nos Cuidados de Saúde primários do Município 
de vila Nova de gaia, nos termos protocolados, 
através da instalação de dois equipamentos de 
medicina dentária.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS por SErvIçoS prESTADoS pELA 
poLÍCIA MuNICIpAL, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “CAMINhADA SoLIDÁrIA”, 
rEALIZADo No DIA 01 DE MAIo DE 2018, No 
vALor DE €290,64 (DuZENToS E NovENTA 
EuroS E SESSENTA E QuATro CÊNTIMoS), 
SoLICITADo pELo AgrupAMENTo DE ESCo-
LAS DIogo DE MACEDo
EDoC/2018/23920
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
5, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.11.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas por serviços prestados pela polícia 
municipal, relativa à realização do evento “Ca-
minhada Solidária”, realizado no dia 01 de maio 
de 2018, no valor de €290,64 (duzentos e no-
venta euros e sessenta e quatro cêntimos), soli-
citado pelo Agrupamento de Escolas Diogo de 
Macedo, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS por SErvIçoS prESTADoS pELA po-
LÍCIA MuNICIpAL, rELATIvA À rEALIZAçÃo 
Do EvENTo “pETruS ruN”, rEALIZADo No 
DIA 04 DE MArço DE 2018, No vALor DE 
€1.628,10 (MIL SEISCENToS E vINTE E oITo 
EuroS E DEZ CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA 
uNIÃo DE FrEguESIAS DE pEDroSo E SEI-
XEZELo
EDoC/2018/10307
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
6, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.11.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
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aprovar o pedido de dispensa do pagamento de 
taxas por serviços prestados pela polícia muni-
cipal, relativa à realização do evento “Caminha-
da Solidária”, realizado no dia 04 de março de 
2018, isentando 70% do valor de €1.628,10 (mil 
seiscentos e vinte e oito euros e dez cêntimos), 
solicitado pela união de Freguesias de pedro-
so e Seixezelo, ou seja o montante de €1.139,67 
(mil cento e trinta e nove euros e sessenta e 
sete cêntimos).

DePArtAmeNto De PeSSoAL
ANuLAçÃo Do CoNCurSo INTErNo DE 
ACESSo LIMITADo pArA oITo poSToS DE 
TrABALho DE SuBChEFE prINCIpAL DA 
CoMpANhIA DE BoMBEIroS SApADorES DE 
vILA NovA DE gAIA
EDoC/2018/24338
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: “Concordo. À Câ-
mara.11.09.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, anular o concurso interno de acesso 
limitado para oito postos de trabalho de Sub-
chefe principal da Companhia de Bombeiros 
Sapadores de vila Nova de gaia, nos termos in-
formados.
pEDIDo DE AuMENTo DE poSToS DE TrA-
BALho, No proCEDIMENTo CoNCurSAL Do 
progrAMA DE rEguLArIZAçÃo EXTrAor-
DINÁrIA DE vÍNCuLoS prECÁrIoS – pro-
poSTA DE QuE o poSTo vAgo DA rEFErÊN-
CIA J) SEJA INTEgrADo NA rEFErÊNCIA I) 
pArA CoLMATAr A NECESSIDADE rEporTA-
DA pELoS SErvIçoS CoMpETENTES
EDoC/2018/34193
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
8, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.11.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar que o posto vago da referência J) seja 
integrado na referência I), nos termos informa-
dos.

DIreÇÃo mUNICIPAL De ADmINIStrAÇÃo e 
FINANÇAS

CoNCurSo pÚBLICo pArA A “prESTAçÃo 
DE SErvIçoS DE MANuTENçÃo DE ESpAçoS 
vErDES Do CoNCELho DE vILA NovA DE 
gAIA, CoM DIvISÃo EM LoTES” – ANuLAçÃo 
Do poNTo 15 DA ATA DE rEuNIÃo DE CâMA-
rA DE 03 DE SETEMBro DE 2018, AprovA-
çÃo Do rELATÓrIo FINAL, DAr provIMEN-
To pArCIAL À rECLAMAçÃo AprESENTADA 
pELo CoNCorrENTE hIDurBE SErvIçoS SA, 
ADJuDICAçÃo Do CoNCurSo pÚBLICo IN-
TErNACIoNAL pArA A prESTAçÃo DE SEr-
vIçoS DE MANuTENçÃo DE ESpAçoS vEr-
DES Do CoNCELho DE vILA NovA DE gAIA, 
CoM DIvISÃo EM LoTES, ÀS propoSTAS 
AprESENTADAS, pArA CADA uM DoS Lo-
TES, pELA EMprESA ELogIovErDE – CoNS-
TruçÃo E MANuTENçÃo DE JArDINS LDA E 
AprovAçÃo DAS MINuTAS DoS CoNTrAToS 
pArA CADA uM DoS LoTES
EDoC/2017/62059
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
9, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.11.09.2018”
Deliberação:
Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do 
pS e 2 abstenções do ppD/pSD.CDS-pp, nos 
termos informados, o seguinte:
1- Anulação do ponto 15 da ata da reunião de 
Câmara de 03 de setembro de 2018;
2- Aprovação do relatório Final;
3- Dar provimento parcial à reclamação apre-
sentada pelo concorrente hIDurBE SErvIçoS 
SA, nos termos descritos no relatório final, não 
resultando, contudo, qualquer alteração na or-
denação das propostas para quaisquer dos lo-
tes;
4- Adjudicação do concurso público internacio-
nal para a prestação de serviços de manutenção 
de espaços verdes do concelho de vila Nova de 
gaia, com divisão em lotes, às propostas apre-
sentadas, para cada um dos lotes, pela empresa 
ELogIovErDE – CoNSTruçÃo E MANuTEN-
çÃo DE JArDINS LDª, com a duração de um 
ano e possibilidade de renovação até 3 anos e 
pelos seguintes montantes: Lote A – Elogiover-
de Ldª, pelo valor total anual de €160.140,14 + 
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IvA, Lote B – Elogioverde Ld.ª pelo valor total 
anual de €133.141,09 + IvA, Lote C – Elogiover-
de Ld.ª pelo valor total anual de €133.448,16 + 
IvA, Lote D – Elogioverde Ld.ª pelo valor total 
anual de €136.701,60 + IvA. Tudo totalizan-
do o valor de €563.430,99 para um ano e de 
€1.690.292,97 caso ocorra a renovação até 3 
anos de contratação.
5- Aprovação das respetivas minutas dos con-
tratos para cada um dos lotes.
proToCoLo A CELEBrAr ENTrE A AgÊN-
CIA pArA A MoDErNIZAçÃo ADMINISTrATI-
vA, I.p. E o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA 
pArA A DISpoNIBILIZAçÃo DE AuTENTICA-
çÃo ATrAvÉS DE ChAvE MÓvEL DIgITAL E 
proToCoLo DE uTILIZAçÃo DA pLATAFor-
MA DE pAgAMENToS DA ADMINISTrAçÃo 
pÚBLICA
EDoC/2018/56441
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 Câma-
ra.12.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o protocolo a celebrar entre a Agência 
para a Modernização Administrativa, I.p. e o Mu-
nicípio de vila Nova de gaia para a disponibili-
zação de autenticação através de chave móvel 
digital e o protocolo a celebrar entre a Agência 
para a Modernização Administrativa, I.p. e o Mu-
nicípio de vila Nova de gaia para a utilização da 
plataforma de pagamentos da Administração 
pública, nos termos protocolados.
CoNTrATo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA 
E DESAFIo DoS pIrATAS, uNIpESSoAL, LDA 
pArA ApoIo À proDuçÃo DA SÉrIE “gI-
gANTES”
EDoC/2018/56160
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
11, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.12.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o contrato de colaboração a celebrar entre 
o Município de vila Nova de gaia e Desafio dos 
piratas, unipessoal, Lda, para apoio à produção 
da série “gigantes”, nos termos apresentados.

proJETo DE EXECuçÃo DA rEQuALIFICA-
çÃo DA ruA DELFIM DE LIMA – 3ª FASE E rE-
SoLuçÃo DE EXproprIAr DE 16 pArCELAS 
pArA A rEQuALIFICAçÃo DA ruA DELFIM 
DE LIMA – 3ª FASE, No vALor DE €70.923,40 
(SETENTA MIL NovECENToS E vINTE E TrÊS 
EuroS E QuArENTA CÊNTIMoS)
EDoC/2018/3125
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 Câma-
ra.12.09.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar, nos termos informados, o se-
guinte:
1. o projeto de execução da requalificação da 
rua Delfim de Lima – 3ª fase
2. resolução de expropriar de 16 parcelas para a 
requalificação da rua Delfim de Lima – 3ª fase.
CEDÊNCIA grATuITA DAS pArCELAS A (EM 
NoME DE ANTEro DoS SANToS ALMEIDA 
NuNES) E B (EM NoME DE FErNANDo JoA-
QuIM NuNES SoArES) Ao DoMÍNIo pÚBLICo 
MuNICIpAL, No âMBITo DA rEQuALIFICA-
çÃo DA ruA 1º DE MAIo – AvINTES
EDoC/2018/53216
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 Câma-
ra.11.09.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar a cedência gratuita das parce-
las A e B que permitirá o alargamento da rua 
1º de Maio, freguesia de Avintes, nos termos in-
formados.
CEDÊNCIA grATuITA DA pArCELA C Ao Do-
MÍNIo pÚBLICo MuNICIpAL, No âMBITo DA 
rEQuALIFICAçÃo DA ruA DELFIM DE LIMA 
– 3ª FASE
EDoC/2018/51413
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
14, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.11.09.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
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tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar a cedência gratuita da parcela 
C, para o domínio público municipal, no âmbi-
to da requalificação da rua Delfim de Lima , 3ª 
fase, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor DE €697,76 (SEISCENToS 
E NovENTA E SETE EuroS E SETENTA E SEIS 
CÊNTIMoS), pArA DESLoCAçÃo A poNTE 
DE Sor, No DIA 11 DE MArço DE 2018, SoLI-
CITADo pELA ASSoCIAçÃo rECrEATIvA EN-
TrE pArENTES
EDoC/2018/13930
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
15, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.11.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var pedido de dispensa do pagamento de taxas 
de utilização de viaturas municipais, isentando 
70% do valor de €697,76 (seiscentos e noven-
ta e sete euros e setenta e seis cêntimos), ou 
seja, o valor de €488,43 (quatrocentos e oiten-
ta e oito euros e quarenta e três cêntimos), para 
deslocação a ponte de Sor, no dia 11 de março 
de 2018, solicitado pela Associação recreativa 
Entre parentes, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor DE €95,58 (NovENTA E 
CINCo EuroS E CINQuENTA E oITo CÊNTI-
MoS), pArA DESLoCAçÃo A oLIvEIrA Do 
Douro, No DIA 11 DE FEvErEIro DE 2018, 
SoLICITADo pELo grupo MÉrITo DrAMÁTI-
Co AvINTENSE
EDoC/2018/8152
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
16, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.11.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar pedido de dispensa do pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, isen-
tando 70% do valor de €95,58 (noventa e cinco 
euros e cinquenta e oito cêntimos), ou seja, o 
valor de €66,91 (sessenta e seis euros e noventa 
e um cêntimos), para deslocação a oliveira do 

Douro, no dia 11 de fevereiro de 2018, solicita-
do pelo grupo Mérito Dramático Avintense, nos 
termos informados.

DIreÇÃo mUNICIPAL De INFrAeStrUtUrAS 
e eSPAÇoS PÚbLICoS

pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA INTErrupçÃo DE TrâNSITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “CI-
NEMA Ao Ar LIvrE”, rEALIZADo No DIA 01 
DE SETEMBro DE 2018, No vALor ToTAL DE 
€43,05 (QuArENTA E TrÊS EuroS E CINCo 
CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA uNIÃo DE 
FrEguESIAS DE pEDroSo E SEIXEZELo
EDoC/2018/52431
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
17, apenas no original.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var pedido de dispensa do pagamento de taxas 
pela interrupção de trânsito, isentando 70% do 
valor total de €43,05 (quarenta e três euros e 
cinco cêntimos), ou seja, o valor de €30.14 (trin-
ta euros e catorze cêntimos), relativa à realiza-
ção do evento “Cinema ao Ar Livre”, realizado 
no dia 01 de setembro de 2018, solicitado pela 
união de Freguesias de pedroso e Seixezelo, 
nos termos informados.

DIreÇÃo mUNICIPAL PArA A INCLUSÃo 
SoCIAL

DISTrIBuIçÃo DE FruTA E proDuToS hor-
TÍCoLAS AoS ALuNoS Do 1º CICLo Do ENSI-
No BÁSICo (1ºCEB) E o ALArgAMENTo AoS 
ALuNoS Do ENSINo prÉ-ESCoLAr, AMBoS 
DA rEDE pÚBLICA DE vILA NovA DE gAIA, 
pArA o ANo LETIvo DE 2018/2019
EDoC/2018/29863
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 Câma-
ra.11.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar, de acordo com rFE, a continuação da 
distribuição de fruta e produtos hortícolas aos 
alunos do 1º ciclo do ensino básico (1º CEB) e o 
alargamento aos alunos do ensino pré-escolar, 
ambos da rede pública de vila Nova de gaia, 
para o próximo ano letivo de 2018/2019, nos 
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termos informados.
ATrIBuIçÃo DE AuXÍLIoS ECoNÓMICoS 
No âMBITo DA AçÃo SoCIAL ESCoLAr 
2018/2019 – propoSTA DE ESCALÃo A E DE 
ESCALÃo B
EDoC/2018/56331
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
19, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.12.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a atribuição dos escalões A e B da ação 
social escolar aos alunos constantes da tabela 
anexa ao presente EDoC e nos termos da infor-
mação INT-CMvNg/2018/33185 de 11.09.2018, 
cujos efeitos em termos de atribuições de auxí-
lios económicos e cálculo do custo da refeição 
se repercutirão a partir do início do presente 
ano escolar, ou seja, a partir de 1 de setembro 
de 2018.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA uTILIZAçÃo Do pAvILhÃo Mu-
NICIpAL DE ArCoZELo, pELoS CIDADÃoS 
SÉNIorES DA FrEguESIA DE ArCoZELo, 
DurANTE o ANo LETIvo DE 2018/2019, No 
vALor DE €5.904,36 (CINCo MIL NovECEN-
ToS E QuATro EuroS E TrINTA E SEIS CÊN-
TIMoS)
EDoC/2018/50291
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
20, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.11.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento de 
taxas pela utilização do pavilhão municipal de 
Arcozelo, pelos cidadãos séniores da freguesia 
de Arcozelo, durante o ano letivo de 2018/2019, 
no valor de €5.904,36 (cinco mil novecentos e 
quatro euros e trinta e seis cêntimos), solicita-
do pela Junta de Freguesia de Arcozelo, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DA 
TAXA rELATIvA A SErvIçoS EFETuADoS pE-
LoS BoMBEIroS SApADorES DE vILA NovA 
DE gAIA, No vALor DE €107,10 (CENTo E 
SETE EuroS E DEZ CÊNTIMoS), SoLICITADo 
por SuSANA CrISTINA FErNANDES prIor

EDoC/2018/18009
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
21, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.12.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamen-
to da taxa relativa a serviços efetuados pelos 
Bombeiros Sapadores de vila Nova de gaia, no 
valor de €107,10 (cento e sete euros e dez cênti-
mos), solicitado por Susana Cristina Fernandes 
prior, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA uTILIZAçÃo DA pISCINA MuNI-
CIpAL DA vILA D’ESTE, SoLICITADo por MÓ-
NICA SuSANA DE ALMEIDA LopES, No vALor 
DE €1.242,50 (MIL DuZENToS E QuArENTA E 
DoIS EuroS E CINQuENTA CÊNTIMoS)
EDoC/2018/44136
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
22, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.11.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela utilização da piscina Municipal da 
vila d’Este, solicitado por Mónica Susana de Al-
meida Lopes, no valor de €1.242,50 (mil duzen-
tos e quarenta e dois euros e cinquenta cênti-
mos), nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA uTILIZAçÃo DA pISCINA MuNI-
CIpAL MArAvEDI, SoLICITADo por SILvINA 
DA CoNCEIçÃo pINTo SoArES, No vALor 
DE €280,00 (DuZENToS E oITENTA EuroS)
EDoC/2018/46412
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
23, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.11.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela utilização da piscina Municipal de 
Maravedi, solicitado por Silvina da Conceição 
pinto Soares, no valor de €280,00 (duzentos e 
oitenta euros), nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
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TAXAS pELA uTILIZAçÃo DA pISCINA MuNI-
CIpAL DA grANJA E pEDroSo, SoLICITADo 
por MANuEL FErNANDo LourENço DE AL-
MEIDA, No vALor DE €670,00 (SEISCENToS 
E SETENTA EuroS)
EDoC/2018/45272
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
24, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.11.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela utilização da piscina Municipal da 
granja, solicitado por Manuel Fernando Louren-
ço de Almeida, no valor de €670,00 (seiscentos 
e setenta euros), nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA uTILIZAçÃo DA pISCINA MuNI-
CIpAL DE vILA D’ESTE, SoLICITADo por Bru-
No MIguEL DIAS DE MAToS, rEprESENTADo 
pELo SEu pAI JoSÉ pIrES MAToS, No vALor 
DE €1.105,00 (MIL CENTo E CINCo EuroS)
EDoC/2018/50567
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
25, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.11.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela utilização da piscina Municipal 
de vila d’Este, solicitado por Bruno Miguel Dias 
de matos, representado pelo seu pai José pires 
Matos, no valor de €1.105,00 (mil cento e cinco 
euros), nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA uTILIZAçÃo DA pISCINA MuNI-
CIpAL AurorA CuNhA, SoLICITADo pELo 
ABrIgo SEguro – ASSoCIAçÃo DE SoLIDA-
rIEDADE SoCIAL, DurANTE o ANo LETIvo 
DE 2018/2019, No vALor DE €665,63 (SEIS-
CENToS E SESSENTA E CINCo EuroS E SES-
SENTA E TrÊS CÊNTIMoS)
EDoC/2018/52419
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 Câma-
ra.11.09.2018”

Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela utilização da piscina Municipal 
Aurora Cunha, solicitado pelo Abrigo Seguro – 
Associação de Solidariedade Social, durante o 
ano letivo de 2018/2019, no valor de €665,63 
(seiscentos e sessenta e cinco euros e sessenta 
e três cêntimos), nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA uTILIZAçÃo DA pISCINA MuNI-
CIpAL DA grANJA, SoLICITADo pELo CEN-
Tro DE rEABILITAçÃo DA grANJA – ISS, Ip 
CENTro DISTrITAL DE SEgurANçA SoCIAL 
Do porTo, DurANTE o ANo LETIvo DE 
2018/2019, No vALor DE €2.775,04 (DoIS MIL 
SETECENToS E SETENTA E CINCo EuroS E 
QuATro CÊNTIMoS)
EDoC/2018/48976
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
27, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.11.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela utilização da piscina Municipal da 
granja, solicitado pelo Centro de reabilitação 
da granja/Centro Distrital do porto/Instituto da 
Segurança Social, I.p., durante o ano letivo de 
2018/2019, no valor de €2.775,04 (dois mil se-
tecentos e setenta e cinco euros e quatro cênti-
mos), nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA uTILIZAçÃo DA pISCINA MuNI-
CIpAL DA grANJA, SoLICITADo pELA ASSo-
CIAçÃo NACIoNAL DE AMpuTADoS, No vA-
Lor DE €2.640,00 (DoIS MIL SEISCENToS E 
QuArENTA EuroS)
EDoC/2018/15361
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
28, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.11.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela utilização da piscina Municipal 
da granja, solicitado pela Associação Nacio-
nal de Amputados, isentando 50% do valor de 
€2.640,00 (dois mil seiscentos e quarenta eu-
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ros), nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA oCupAçÃo Do ESpAço pÚBLI-
Co, rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo 
“proCISSÃo, INTEgrADA NAS FESTAS Do 
Sr. Do CALvÁrIo”, rEALIZADo No DIA 02 
DE SETEMBro DE 2018, No vALor DE €40,00 
(QuArENTA EuroS), SoLICITADo por rI-
CArDo FILIpE oLIvEIrA DoS SANToS, EM 
rEprESENTAçÃo DA CoMISSÃo DE FESTAS 
Do Sr. Do CALvÁrIo
EDoC/2018/50649
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
29, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.11.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamen-
to de taxas pela ocupação do espaço público, 
isentando 70% do valor de €40,00 (quarenta 
euros), relativa à realização do evento “procis-
são, integrada nas Festas do Sr. do Calvário”, 
realizado no dia 02 de setembro de 2018, solici-
tado por ricardo Filipe oliveira dos Santos, em 
representação da Comissão de Festas do Sr. do 
Calvário, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE TA-
XAS pELA oCupAçÃo Do ESpAço pÚBLICo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “pro-
CISSÃo Do SAgrADo CorAçÃo DE JESuS”, 
rEALIZADo No DIA 26 DE AgoSTo DE 2018, 
No vALor DE €40,00 (QuArENTA EuroS), 
SoLICITADo pELA uNIÃo DE FrEguESIAS DE 
SANDIM, oLIvAL, LEvEr E CrESTuMA
EDoC/2018/51651
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
30, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.11.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela ocupação do espaço público, re-
lativa à realização do evento “procissão do Sa-
grado Coração de Jesus”, realizado no dia 26 
de agosto de 2018, no valor de €40,00 (qua-
renta euros), solicitado pela união de Fregue-
sias de Sandim, olival, Lever e Crestuma, nos 
termos informados.

pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA oCupAçÃo Do ESpAço pÚ-
BLICo, rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvEN-
To “CINEMA Ao Ar LIvrE”, rEALIZADo No 
DIA 01 DE SETEMBro DE 2018, No vALor DE 
€40,00 (QuArENTA EuroS), SoLICITADo 
pELA uNIÃo DE FrEguESIAS DE pEDroSo E 
SEIXEZELo
EDoC/2018/52428
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
31, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.11.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamen-
to de taxas pela ocupação do espaço público, 
isentando 70% do valor de €40,00 (quarenta 
euros), relativa à realização do evento “Cinema 
ao Ar Livre”, realizado no dia 01 de setembro 
de 2018, solicitado pela união de Freguesias de 
pedroso e Seixezelo, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DA 
TAXA DE LICENçA DE oBrAS E DA TAXA Mu-
NICIpAL DE urBANIZAçÃo, No vALor gLo-
BAL DE €4.305,78 (QuATro MIL TrEZENToS 
E CINCo EuroS E SETENTA E oITo CÊNTI-
MoS), proC.º 873/55, SoLICITADo por MA-
rIA ANgELINA DA SILvA goNçALvES
EDoC/2018/44841
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
32, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.11.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa de licença de obras e da taxa municipal 
de urbanização, isentando 50% do valor global 
de €4.305,78 (quatro mil trezentos e cinco eu-
ros e setenta e oito cêntimos), proc.º 873/55, 
solicitado por Maria Angelina da Silva gonçal-
ves, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DA 
TAXA DE LICENçA DE oBrAS E DA TAXA 
MuNICIpAL DE urBANIZAçÃo, No vALor 
gLoBAL DE €4.453,91 (QuATro MIL QuA-
TroCENToS E CINQuENTA E TrÊS EuroS E 
NovENTA E uM CÊNTIMoS), proC.º 1324/15, 
SoLICITADo por ABÍLIo AuguSTo guEDES
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EDoC/2018/46573
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
33, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.11.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento da 
taxa de licença de obras e da taxa municipal de 
urbanização, isentando 50% do valor global de 
€4.453,91 (quatro mil quatrocentos e cinquenta 
e três euros e noventa e um cêntimos), proc.º 
1324/15, solicitado por Abílio Augusto guedes, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DA 
TAXA MuNICIpAL DE urBANIZAçÃo E DA 
TAXA DE EMISSÃo Do ALvArÁ DE LICENçA 
DE oBrAS, No vALor gLoBAL DE €3.457,19 
(TrÊS MIL QuATroCENToS E CINQuENTA 
E SETE EuroS E DEZANovE CÊNTIMoS), 
proC.º 2471/16 – LEg – uNIÃo DE FrEguE-
SIAS DE guLpILhArES E vALADArES, So-
LICITADo por MArIA ArMANDA DE JESuS 
BApTISTA
EDoC/2018/46787
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
34, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.11.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento da 
taxa de licença de obras e da taxa municipal de 
urbanização, isentando 50% do valor global de 
€3.457,19 (três mil quatrocentos e cinquenta e 
sete euros e dezanove cêntimos), proc.º 2471/16 
– LEg, união de Freguesias de gulpilhares e va-
ladares, solicitado por Maria Armanda de Jesus 
Baptista, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DA 
TAXA DE EMISSÃo Do ALvArÁ DE LICENçA 
DE oBrAS, No vALor gLoBAL DE €1.914,74 
(MIL NovECENToS E CATorZE EuroS E 
SETENTA E QuATro CÊNTIMoS), proC.º 
5282/14, SoLICITADo por LILIANA pATrÍCIA 
DA SILvA FErrEIrA DENguE
EDoC/2018/46766
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
35, apenas no original.

Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.11.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento da 
taxa de emissão do alvará de licença de obras, 
isentando 50% do valor global de €1.914,74 (mil 
novecentos e catorze euros e setenta e quatro 
cêntimos), proc.º 5282/14, solicitado por Liliana 
patrícia da Silva Ferreira Dengue, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS DE puBLICIDADE, No vALor gLoBAL 
DE €65,06 (SESSENTA E CINCo EuroS E SEIS 
CÊNTIMoS), proC.º 4/04 – vILA NovA DE 
gAIA, SoLICITADo por CruZADA Do BEM 
FAZEr DA pAZ
EDoC/2018/54411
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 Câma-
ra.11.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de taxas de pu-
blicidade, no valor global de €65,06 (sessenta e 
cinco euros e seis cêntimos), proc.º 4/04 – vila 
Nova de gaia, solicitado por Cruzada do Bem 
Fazer da paz, nos termos informados.
DESISTÊNCIA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por LÍDIA rAQuEL FErrEI-
rA TAvArES E rESpETIvo ESTorNo DE vEr-
BA
EDoC/2018/17939
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
37, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.11.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a desistência de apoio ao arrendamen-
to, solicitado por Lídia raquel Ferreira Tavares 
e o respetivo estorno da verba considerada, nos 
termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDA-
MENTo, SoLICITADo por MArIA MADALENA 
FErNANDES MouTINho
EDoC/2018/56117
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
38, apenas no original.
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Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.12.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a candidatura de apoio ao arrendamento, 
solicitado por Maria Madalena Fernandes Mou-
tinho, nos termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por MArIA DA grAçA CEr-
QuEIrA DE SouSA roLA
EDoC/2018/56119
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
39, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.12.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a candidatura de apoio ao arrenda-
mento, solicitado por Maria da graça Cerqueira 
de Sousa rola, nos termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por SuSANA pAuLA pErEI-
rA MArTINS FErrEIrA
EDoC/2018/56120
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
40, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.12.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a candidatura de apoio ao arrendamen-
to, solicitado por Susana paula pereira Martins 
Ferreira, nos termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por gABrIELA MArIA MEN-
DoNçA grILo CALDEIrA
EDoC/2018/56122
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
41, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.12.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a candidatura de apoio ao arrenda-
mento, solicitado por gabriela Maria Mendonça 
grilo Caldeira, nos termos informados.

DIreÇÃo mUNICIPAL De UrbANISmo e Am-
bIeNte

pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICENçA 

ESpECIAL DE ruÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “FESTAS DE NoSSA SENho-
rA DA grAçA”, rEALIZADo DE 31 DE AgoS-
To DE 2018 A 11 DE SETEMBro DE 2018, No 
vALor DE €275,90 (DuZENToS E SETENTA E 
CINCo EuroS E NovENTA CÊNTIMoS), SoLI-
CITADo por JoAQuIM vALENTE goMES, EM 
rEprESENTAçÃo DA CoMISSÃo DE FESTAS 
DA Sr.ª DA grAçA
EDoC/2018/51051
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
42, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.11.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, in-
deferir o pedido de dispensa de pagamento de 
taxas devidas pela emissão da licença especial 
de ruído, relativa à realização do evento “Fes-
tas de Nossa Senhora da graça”, realizado de 
31 de agosto de 2018 a 11 de setembro de 2018, 
solicitado por Joaquim valente gomes, em re-
presentação da Comissão de Festas da Sr.ª da 
graça, 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 “CINEMA Ao Ar LIvrE”, 
rEALIZADo No DIA 01 DE SETEMBro DE 
2018, No vALor DE €52,78 (CINQuENTA E 
DoIS EuroS E SETENTA E oITo CÊNTIMoS), 
SoLICITADo pELA uNIÃo DE FrEguESIAS DE 
pEDroSo E SEIXEZELo
EDoC/2018/52429
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
43, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.11.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de ta-
xas devidas pela emissão da licença especial de 
ruído, relativa à realização do evento “Cinema 
ao Ar Livre”, realizado no dia 01 de setembro 
de 2018, no valor de €52,78 (cinquenta e dois 
euros e setenta e oito cêntimos), solicitado pela 
união de Freguesias de pedroso e Seixezelo, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICEN-
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çA ESpECIAL DE ruÍDo, rELATIvA À rEALI-
ZAçÃo Do EvENTo “FESTA EM hoNrA Do 
SENhor DA vErA CruZ”, rEALIZADo DE 14 
A 16 DE SETEMBro DE 2018, No vALor DE 
€81,78 (oITENTA E uM EuroS E SETENTA E 
oITo CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA CoN-
FrArIA Do SENhor DA vErA CruZ
EDoC/2018/53363
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
44, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.11.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença es-
pecial de ruído, relativa à realização do evento 
“Festa em honra do Senhor da vera Cruz”, rea-
lizado de 14 a 16 de setembro de 2018, no valor 
de €81,78 (oitenta e um euros e setenta e oito 
cêntimos), solicitado pela Confraria do Senhor 
da vera Cruz, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “FESTA NoITE BrANCA”, 
rEALIZADo NoS DIAS 01 E 02 DE SETEMBro 
DE 2018, No vALor DE €190,39 (CENTo E No-
vENTA EuroS E TrINTA E NovE CÊNTIMoS), 
SoLICITADo pELA uNIÃo DE FrEguESIAS DE 
grIJÓ E SErMoNDE
EDoC/2018/54153
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
45, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.11.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença espe-
cial de ruído, relativa à realização do evento “ 
Festa Noite Branca”, realizado nos dias 01 e 02 
de setembro de 2018, no valor de €190,39 (cen-
to e noventa euros e trinta e nove cêntimos), 
solicitado pela união de Freguesias de grijó e 
Sermonde, 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 “FESTA EM hoNrA DE 

SÃo MIguEL”, A rEALIZAr NoS DIAS  29 E 
30 DE SETEMBro E 01 DE ouTuBro DE 2018, 
No vALor DE €147,90 (CENTo E QuArENTA 
E SETE EuroS E NovENTA CÊNTIMoS), So-
LICITADo pELA uNIÃo DE FrEguESIAS DE 
SANDIM, oLIvAL, LEvEr E CrESTuMA EM 
pArCErIA CoM A CoMISSÃo DE FESTAS DE 
SÃo MIguEL
EDoC/2018/52445
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
46, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.11.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
taxas devidas pela emissão da licença especial 
de ruído, relativa à realização do evento “Festa 
em honra de São Miguel”, a realizar nos dias 29 
e 30 de setembro e 01 de outubro de 2018, no 
valor de €147,90 (cento e quarenta e sete euros 
e noventa cêntimos), solicitado pela união de 
Freguesias de Sandim, olival, Lever e Crestuma 
em parceria com a Comissão de Festas de São 
Miguel, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “FESTA DA CEBoLA”, rEA-
LIZADo NoS DIAS  08, 09, 10, 11 E 12 DE SETEM-
Bro DE 2018, No vALor DE €81,78 (oITENTA 
E uM EuroS E SETENTA E oITo CÊNTIMoS), 
SoLICITADo pELA JuNTA DE FrEguESIA DE 
vILAr DE ANDorINho
EDoC/2018/52677
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
47, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.11.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de ta-
xas devidas pela emissão da licença especial de 
ruído, relativa à realização do evento “Festa da 
Cebola”, realizado nos dias 08, 09, 10, 11 e 12 de 
setembro de 2018, no valor de €81,78 (oitenta e 
um euros e setenta e oito cêntimos), solicitado 
pela Junta de Freguesia de vilar de Andorinho, 
nos termos informados.
pEDIDo DE CErTIDÃo DE CoNSTITuIçÃo DE 
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rEgIME DE CoMproprIEDADE, SoLICITADo 
por MANuEL ALBErTo SouSA FErrEIrA 
SANToS – proC.º 3537/18 – CErT – uNIÃo DE 
FrEguESIAS DE SErZEDo E pEroSINho
EDoC/2018/56533
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 Câma-
ra.12.09.2018”
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, solicita-
do por Manuel Alberto Sousa Ferreira Santos – 
procº 3537/18 – CErT – união de Freguesias de 
Serzedo e perosinho, nos termos informados.
pEDIDo DE CErTIDÃo DE CoNSTITuIçÃo DE 
rEgIME DE CoMproprIEDADE, SoLICITADo 
por ANTÓNIo gASpAr pErEIrA DA CruZ – 
proC.º 4641/18 – CErT – FrEguESIA DE CA-
NELAS
EDoC/2018/56522
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
49, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.12.09.2018”
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, solicita-
do por António gaspar pereira da Cruz – proc.º 
4641/18 – CErT – freguesia de Canelas, nos ter-
mos informados.

DIVerSoS
Foi presente o rESuMo DIÁrIo DE TESourA-
rIA que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
50, apenas no original.
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
ABErTurA DE proCEDIMENTo pArA A 
AQuISIçÃo DE SErvIçoS DE ASSESSorIA 
TÉCNICA rELATIvA A orgANIZAçÃo E DI-
vuLgAçÃo DE CoNCurSo DE CoNCEçÃo 
– orDEM DoS ArQuITEToS, SECçÃo rEgIo-
NAL NorTE
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: “Autorizo. À Câma-
ra, para conhecimento.13.09.2018”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues deu início às INTEr-
vENçÕES DoS MuNÍCIpES, tendo usado da 
palavra:
AMÉLIA ALvES rIBEIro – perguntou qual o 
destino do Areinho de oliveira do Douro e se 
está prevista a construção da ponte e respeti-
vos acessos. referiu-se aos prejuízos que está a 
ter na sua habitação, devido ao aumento do flu-
xo de trânsito na rua do Areinho, na sequência 
das obras que estão a decorrer no local. Agra-
deceu as obras que a Câmara tem feito, contri-
buindo para o engrandecimento da cidade.
o Senhor vereador, Dr. José guilherme Saraiva 
de oliveira Aguiar saiu da reunião.
MArIA CoNCEIçÃo JESuS rIBEIro – referiu-
-se à rua Cândido reis, perguntando por que 
razão foi retirado do local o autocarro nº 900 
dos STCp, causando transtornos aos idosos re-
sidentes no local.
AurorA MArIA DoS SANToS FErrEIrA – 
referiu-se ao estado de conservação da rua 
do outeiral, união de Freguesias de Serzedo e 
perosinho, a qual está muito degradada, devido 
ao aumento de tráfego. Que a situação está a 
prejudicar a sua habitação e coloca em risco a 
segurança dos peões que transitam na referida 
artéria.
MANuEL DE oLIvEIrA DA CoSTA – referiu-se 
a uma notificação da Câmara Municipal que re-
cebeu, no sentido de proceder ao pagamento 
de uma quantia relativa a serviços executados 
na rua dos Duartes nº 83, freguesia de Cane-
las, dizendo não ser proprietário do terreno. 
referiu-se ao corte de arbustos na Avenida dos 
Combatentes, no parque S. Caetano e na rua 
padre Moreira de Sousa.
vANESSA MArgArIDA MAToS FErrEIrA – 
referiu-se ao porto ogM, dizendo que a enti-
dade solicita medidas mais saudáveis no con-
trolo dos infestantes, sugerindo a substituição 
de herbicidas com glifosato por ácido pelargó-
nico, nos espaços públicos. Que espera que a 
Autarquia ultrapasse as barreiras contratuais 
com a SuMA, em prol da saúde e vontade da 
população gaiense.
MArIA FErNANDA CASTro SANToS – refe-
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riu-se à rua do Crasto, rua Sousa Nogueira e 
rua da Carreira Funda, dizendo que as mesmas 
estão muito degradadas, causando quedas aos 
peões que nelas transitam, solicitando a inter-
venção da Câmara Municipal no arranjo das 
referidas artérias. referiu-se ao antigo campo 
de futebol de valadares, dizendo que o mes-
mo está repleto de vegetação, onde ocorrem 
incêndios e proliferam ratos. 
vENâNCIo DANIEL MorgADo SIMÕES – re-
feriu-se à feira de Canidelo, dizendo não exis-
tir fiscalização no local por parte da Câmara 
Municipal. Que a feira é visitada por milhares 
de pessoas todos os domingos e que o recinto 
está muito danificado, não tendo qualquer ma-
nutenção. referiu-se, igualmente, à venda ilegal 
que ocorre no local e à falta de segurança no 
mesmo.
CArLoS JoAQuIM ALvES goMES – Disse que 
em julho/2018 teve uma reunião com o Sr. ve-
reador Arqt.º valentim Miranda, onde abordou 
temas relativos à saúde pública. Que, poste-
riormente, terá solicitado, via mail, cópia da ata 
dessa reunião e, até ao momento, ainda não lhe 
foi facultada. Disse que na reunião terá abor-
dado questões relativas ao estacionamento de 
viaturas nas vias públicas, policiamento zero e 
poluição atmosférica provocada pela circula-
ção automóvel.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues relativamente à intervenção 
do Sr. Carlos Joaquim Alves gomes disse que a 
auto-flagelação de dizer que tudo é uma des-
graça, além de não ser a realidade, não ajuda 
a melhorar. Que entende que seria importante 
haver policiamento constante nas ruas, nomea-
damente, pSp e gNr, porque a polícia Municipal 
foi criada e existe para objetivos muito concre-
tos. Que atualmente solicita-se à polícia Munici-
pal que faça coisas que não é da sua competên-
cia, porque a pSp e a gNr ou não têm efetivos 
ou não têm gasolina para abastecimento das 
suas viaturas. Que apesar de tudo, não se está 
num território de criminosos, porque a polícia, 
atualmente, tem um papel preventivo e, no Mu-
nicípio, vive-se uma situação de uma certa tran-
quilidade. Disse que o Município evoluiu e que 
as pessoas ficaram mais exigentes e que a Câ-
mara Municipal tenta acompanhar. Que o Muni-
cípio não tem problemas como os que ocorrem 

em Municípios vizinhos, nomeadamente, a falta 
de saneamento, a falta de água devido à ausên-
cia de pressão, escolas degradadas, etc. Que é 
um concelho que tem apoio escolar para os jo-
vens até ao 12º ano e ainda hoje foi aprovada a 
criação de dentistas nos centros de saúde, tra-
tando-se de uma renovação do próprio Serviço 
Nacional de Saúde. Que existe o apoio a idosos 
e uma série de situações que deviam orgulhar 
os Munícipes. Disse que a Câmara tem tido ca-
pacidade de resposta, apesar das dificuldades 
financeiras que herdou. Que há situações em 
que as pessoas têm a sua razão, contudo, deve-
-se valorizar o país, exigindo melhorias, com a 
noção de que se tem de melhorar, mas nunca 
pensar que portugal é o pior país do mundo, 
porque comparativamente a muitos países eu-
ropeus, está muito evoluído. 
relativamente à intervenção da Sr.ª D. Amé-
lia Alves rodrigues disse que a ponte vai ser 
construída e que os estudos estão a decorrer. 
No que diz respeito à rua do Areinho, disse ser 
uma artéria especial, enquadrada numa zona 
tradicional e que não pode ser asfaltada. Que 
relativamente aos danos na habitação, devido 
ao trânsito excessivo de camiões, a Sr.ª Muníci-
pe deverá apresentar uma reclamação para que 
a Câmara Municipal, junto do empreiteiro, pos-
sa ver a forma de indemnizar os lesados. Disse 
que as alterações que se vão verificar no Arei-
nho, irão beneficiar todos, nomeadamente, o 
comércio, etc. Que existe a promessa por parte 
da empresa que faz a intervenção na ETAr, de 
renovação do arruamento. 
No que diz respeito à intervenção da Sr.ª D. Ma-
ria Conceição Jesus ribeiro disse que a circula-
ção do autocarro nº 900 dos STCp, não interfere 
com as esplanadas. Que a Câmara Municipal fez 
uma excelente obra na beira-rio e que o auto-
carro foi suspenso devido às obras que decor-
reram no local. Disse que a Câmara Municipal 
implementou o táxi on-demand gratuito para 
os moradores da beira rio, uma medida que não 
existe em mais nenhum local do concelho e do 
país.
No que diz respeito à intervenção da Sr.ª D. Au-
rora Maria dos Santos Ferreira disse que a Câ-
mara Municipal anda a negociar com o centro 
hípico a realização das obras. Que na próxima 
reunião de Câmara existe a perspetiva de apro-
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vação de um protocolo, que irá permitir que 
seja a Câmara Municipal a realizar as obras.
relativamente à intervenção do Sr. Manuel de 
oliveira da Costa agradeceu as questões colo-
cadas e disse que o parque S. Caetano é gerido 
pela junta de freguesia e que a Câmara Muni-
cipal irá dialogar com a junta, no sentido de se 
resolver os problemas.
relativamente à intervenção da Sr.ª D. vanessa 
Margarida Matos Ferreira disse que a Câmara 
Municipal parou com a utilização do glifosato 
na maior parte do concelho e não necessita de 
renegociar o contrato com a SuMA. Que a Câ-
mara Municipal comprou os veículos de monda 
térmica e existe mais recursos humanos a fa-
zer a limpeza. Que a Lei é incoerente, porque 
proíbe a utilização de glifosato nas vias públi-
cas, mas permite a sua utilização na agricultu-
ra. Que a Câmara Municipal só está a utilizar o 
glifosato em casos muito particulares e espe-
cíficos. Disse que irá analisar com as Águas de 
gaia a solução apresentada pela Srª Munícipe.
No que diz respeito à intervenção da Sr.ª D. Ma-
ria Fernanda Castro Santos disse que se há sí-
tio onde a Câmara Municipal tem investido no 
melhoramento das ruas, é em valadares. Que 
anotou a preocupação da Sr.ª Munícipe e disse 
que os melhoramentos nas artérias não podem 
ser feitos em simultâneo, mas sim de uma for-
ma parcelar. Quanto ao campo de futebol de 
valadares, disse que no local vai ser construí-
da uma urbanização, pelo que, o problema será 
colmatado.
No que diz respeito à intervenção do Sr. venân-
cio Daniel Morgado Simões disse que a Câmara 
Municipal, em colaboração com a Junta de Fre-
guesia, tem uma equipa que procede à limpeza 
do recinto da feira. Que a segurança na feira 
não é uma questão de polícia, mas sim as pes-
soas que vão vender clandestinamente para o 
local. Que a polícia Municipal não tem capaci-
dade de intervir nesses domínios e que a me-
lhor forma de manter a organização nas feiras 
é com a presença da pSp, contudo, a pSp de 
Canidelo não tem contingente suficiente que 
lhe permita fazer a segurança na feira. Disse 
que a feira nunca devia ter tido origem no local 
onde está implementada nem tem condições 
para ser uma feira. Que os feirantes muitas das 
vezes convivem de forma pacífica com os ven-

dedores ilegais e até beneficiam com isso, mas 
quando os ilegais começam a criar problemas 
de segurança, os feirantes decidem reclamar na 
Câmara Municipal. Disse que, neste momento, a 
feira cresceu e apresenta especificidades que a 
Câmara Municipal terá de analisar.
E nada mais havendo a tratar, quando eram 18 
horas e 15 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)
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C.1. DeSPACHoS

DeSPACHo N.º 58/DmeP/2018
Tendo em vista acautelar o normal funciona-
mento dos serviços durante a minha ausên-
cia, por motivos de férias, no período de 5 de 
setembro a 10 de setembro de 2018, nos ter-
mos do disposto 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 pró-
prias e subdelegadas, no Senhor Eng.º pedro 
Miguel rodrigues henriques Marques, Técnico 
Superior.
vila Nova de gaia, 4 de setembro de 2018
A Chefe da Divisão de Manutenção de Espaços 
públicos (helga Nair, Eng.ª)

DeSPACHo N.º 59/PCm/2018
Considerando que.
o Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de Abril, na re-
dação dada pelo Decreto-Lei n.°74/2017, de 21 
de junho, impõe aos serviços e organismos da 
Administração pública a adoção, nos termos le-
gais aplicáveis, de mecanismos de delegação e 
subdelegação de competências que propiciem 
respostas céleres às solicitações dos utentes 
e proporcionem um pronto cumprimento de 
obrigações;
Se impõe promover e assegurar o cumprimento 
célere e eficaz das atribuições municipais em 
vigor no ordenamento jurídico, bem como in-
centivar a eficiência da gestão autárquica;
Cabe ao presidente da Câmara Municipal fixar 
as funções e competências dos vereadores e, 
bem assim, incumbi-los de tarefas específicas;
A distribuição dos pelouros nos Senhores ve-
readores constante do meu despacho n.º 39/
pCM/2017, de 23 de outubro de 2017.
Assim,
Ao abrigo dos artigos 44°, 47° e 49° do Códi-
go do procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto-Lei n° 4/2015, de 07 de janeiro 
e no uso da competência que me é conferida 
pelo n.º 2, do artigo 36° do regime Jurídico das 
Autarquias Locais (rJAL), aprovado pela Lei n° 
75/2013, de 12 de Setembro, delego no Senhor 
vereador Dr. Elísio Ferreiro pinto, a seguinte 
competência:
para, no âmbito dos serviços de juventude, as-

sinar os protocolos a celebrar com as entidades 
aderentes ao Cartão Jovem Municipal.
paços do Concelho de vila Nova de gaia, 06 de 
setembro de 2018.
o presidente da Câmara, (Eduardo vitor rodri-
gues)

DeSPACHo De DeSIGNAÇÃo 60/2018
No âmbito do procedimento concursal para o 
provimento do cargo de Departamento de Con-
tratação, publicado no Diário da república, 2.ª 
série, n.º 55, de 19 de março de 22018, pelo avi-
so de abertura n.º 3614/2018 e na Bolsa de Em-
prego publico com o código oE201803/0634, 
designo a Exma. Sra. Dra. Ana gabriela Campos 
Maia, em regime de comissão de serviço e pelo 
período de três anos, atento o disposto na pro-
posta de designação do júri e respetivos funda-
mentos.
A presente designação produz efeitos a partir 
do dia 3 de setembro de 2018.
paços do Concelho, 5 de setembro de 2018.
o presidente da Câmara, (Eduardo vítor rodri-
gues)

DeSPACHo De DeSIGNAÇÃo 61/2018
No âmbito do procedimento concursal para o 
provimento do cargo de Chefe de Divisão de 
Contratos e protocolos, publicado no Diário 
da república, 2.ª série, n.º 55, de 19 de março 
de 2018, pelo aviso de abertura n.º 3614/2018 
e na Bolsa de Emprego publico com o códi-
go oE201803/0634, designo a Exma. Sra. Dra. 
Fernanda Maria dos Santos ribeiro, em regime 
de comissão de serviço e pelo período de três 
anos, atento o disposto na proposta de desig-
nação do júri e respetivos fundamentos.
A presente designação produz efeitos a partir 
do dia 3 de setembro de 2018.
paços do Concelho, 5 de setembro de 2018.
o presidente da Câmara, (Eduardo vítor rodri-
gues)

DeSPACHo N.º 62/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° 4/2015, 
de 7 de janeiro, durante a minha ausência por 
motivo de férias, no período compreendido en-
tre 12 e 18 de setembro de 2018, delego transi-
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toriamente as minhas competências próprias e 
subdelegadas, no Senhor Eng.º Edgar Amílcar 
vidinhas Correia, Técnico Superior.
vila Nova de gaia, 11 de setembro de 2018
A Chefe da Divisão de Manutenção de Equipa-
mentos, (Eng.ª rosa Dias)

DeSPACHo N.º 63/PCm/2018
As isenções municipais, deliberadas em reunião 
de Câmara após uma significativa tramitação 
técnica e administrativa, visam estimular as rea-
lizações com uma contribuição municipal (indi-
reta) que se revista de alguma relevância para 
o evento e para a entidade requerente, sob a 
forma de apoio indireto.
os tempos de crise que foram sentidos por to-
dos levaram à necessidade dessas práticas pelo 
município, assumindo as isenções como fatores 
de atratividade empresarial (isenções urbanísti-
cas a empresas), da atratividade ao investimen-
to residencial e à requalificação urbana (isen-
ções para investimentos em Aru e em locais 
específicos do concelho), da atratividade de 
eventos (isenções de taxas para eventos diver-
sificados) ou mesmo do estímulo a entidades 
da economia social (isenções a IpSS, clubes e 
associações). Tudo isto foi assumido de forma 
complementar às solicitações das Juntas de 
Freguesia.
De facto, as isenções tomaram-se uma prática 
generalizada, muitas vezes assumindo algumas 
aleatoriedades (pedidos de isenções de 40 eu-
ros para eventos que têm orçamentos de de-
zenas de milhares de euros. por exemplo). In-
dependentemente disso, a verdade é que tais 
rotinas têm vindo a aumentar de forma expo-
nencial, criando situações de verdadeira atrofia 
dos serviços municipais, cuja participação na 
obrigatória análise e tramitação dos pedidos é 
longa e trabalhosa. Este congestionamento tem 
vindo a criar verdadeiras dificuldades nos servi-
ços, aspeto bem mais relevante do que a perda 
da (pequena) receita municipal.
E, pois, claro que a discricionariedade dos pe-
didos de isenções veio criar as condições para 
dificultar essa prerrogativa do município.
Assim, impõe-se disciplinar os pedidos que tra-
mitam nos serviços e são posteriormente apre-
ciados no Executivo municipal. Nesse sentido, 
determina-se:

1. que todos os pedidos de isenções inferiores a 
50 euros sejam liminarmente indeferidos, sem 
apreciação administrativa, competindo às en-
tidades promover o seu pagamento. Disto ex-
cluem-se os pedidos de escolas e de entidades 
com estatuto de IpSS.
2. a devolução à origem de todos os pedidos 
subscritos por entidades que não sejam as 
efetivas organizadoras do evento em questão, 
competindo aos serviços municipais avaliar 
esta situação.
3. a incorporação destas normas no novo regu-
lamento de taxas municipais.
4. a justificação rigorosa de todas as propostas 
que sejam consideradas exceções a estas de-
terminações, sob pena de recusa de agenda-
mento ao órgão executivo.
Dê-se conhecimento aos vereadores, Serviços 
Municipais e Juntas de Freguesia.
Município de vila Nova de gaia, 17 de setembro 
de 2018.
o presidente, Eduardo vítor rodrigues

DeSPACHo N.º 64/P/2018
Nomeação, em regime de substituição, para 
o cargo de Adjunto Técnico do Comandan-
te de Companhia nos termos do Decreto-Lei 
106/2002, de 13 de abril e da Lei 2/2004, de 15 
de janeiro, na atual redação, aplicável à admi-
nistração local pela Lei 49/2012, de 29 de agos-
to.
Considerando que:
I. A estrutura nuclear prevê a existência do car-
go de Adjunto Técnico de Comandante, a exer-
cer em comissão de serviço nos termos do n.º 5 
do artigo 7° do Decreto-Lei
106/2002, de 13deabril;
II. o cargo de comando, na sequência de vaca-
tura de lugar, se encontra por ocupar;
III. Que de acordo com o n.º 1 do artigo 27° da 
Lei 2/2004, de 15 de janeiro, na atual redação, 
aplicável à administração local pela Lei 49/2012, 
de 29 de agosto, os cargos dirigentes podem 
ser exercidos em regime de substituição em 
caso de vacatura do lugar;
Iv. Importa, pois, prover o cargo de Adjunto 
Técnico do Comandante de Companhia;
v. o licenciado José Manuel rocha viana, vin-
culado à Administração pública é trabalhador 
do mapa de pessoal do Município de vila Nova 
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de gaia, possuindo a competência técnica, ap-
tidão, experiência profissional e formação ade-
quada ao exercício da respetiva função, como 
se comprova pelo curriculum vitae que se ane-
xa.
Assim:
Nos termos do Decreto-Lei 106/2002, de 13 
de Abril, do n.º 1 do artigo 27° da Lei 2/2004, 
de 15 de janeiro, na atual redação, aplicável à 
administração local pela Lei 49/2012, de 29 de 
agosto, nomeio em regime de substituição pelo 
período de noventa dias, no cargo de Adjunto 
Técnico do Comandante de Companhia o licen-
ciado em Engenharia de proteção Civil e pós-
-graduado em Segurança Contra Incêndio em 
Edifícios, José Manuel rocha viana, trabalhador 
do mapa de pessoal do Município de vila Nova 
de gaia, com efeitos imediatos.
Mais determino a abertura de procedimento 
concursal para provimento do cargo em ques-
tão, após competente deliberação municipal.
paços do Município, 24 de setembro de 2018
o presidente da Câmara, Eduardo vítor rodri-
gues.

D.1. AVISoS

AVS-CmVNG/2018/600
MANuEL ANTÓNIo CorrEIA MoNTEIro, ve-
reador do pelouro da Administração geral Muni-
cipal, no uso das competências delegadas pelo 
Exmo. Sr. presidente da Câmara Municipal de 
vila Nova de gaia através do despacho n.º 47/
pCM/2017, torna público que por deliberação 
da Dig.ma Câmara Municipal, de 02.04.2018, foi 
determinada a criação de uma Feira Municipal 
de produtos Biológicos, a realizar aos sábados, 
no parque de Estacionamento junto ao Jardim 
Soares dos reis. 
Torna público ainda que, na sequência daquela 
deliberação, terá lugar no dia 28 de Setembro, 
pelas 10.00 horas, no Auditório da Assembleia 
Municipal de vila Nova de gaia o procedimento 
público – Sorteio, com vista à atribuição dos di-
reitos de ocupação na feira referida.  
Serão atribuídos oito lugares de venda entre os 
interessados que satisfaçam, cumulativamente, 
os seguintes requisitos:
- sejam detentores de registos de operador jun-
to da Direção geral de Alimentação e veteriná-
ria;  
- sejam detentores de prova documental da 
conformidade do cumprimento das regras do 
modo de produção em agricultura biológica  
(regulamento CEE n.º 2092/91); 
- comprovem a existência de contrato de con-
trolo e certificação com uma entidade de con-
trolo. 
os direitos de ocupação serão atribuídos por 
um período de três anos.
A comissão responsável pelo Sorteio é consti-
tuída por:
- presidente - vera pacheco, Diretora Municipal 
para a Inclusão Social
- vogais efetivas - Cláudia Teixeira, Diretora do 
Departamento Municipal de Acção Social e Ati-
vidades Económicas e Maria José Necho, Chefe 
da Divisão de Apoio às Empresas e ao Emprego
- vogal Suplente – Fátima Colaço, Técnica Su-
perior
os interessados devem apresentar a candida-
tura ao sorteio no gabinete de Atendimento ao 
Munícipe ou no sítio internet do Município www.
cm-gaia.pt, no período compreendido entre 19 
e 26 de Setembro, acompanhada dos seguintes 
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documentos:
- requerimento específico devidamente preen-
chido;
- bilhete de identidade ou cartão do cidadão, 
para exibição com vista à confirmação dos da-
dos do requerente;
- junção de documentos comprovativos da ve-
rificação dos requisitos acima referidos.
o ato público do sorteio é presencial. Se o can-
didato não poder estar presente no mesmo 
poderá fazer-se representar por pessoa da sua 
confiança, desde que esta, antes de iniciado o 
ato público, apresente procuração para o efei-
to, assinada pelo candidato conforme a assina-
tura constante do BI ou CC, exibindo cópia des-
te documento.
Não serão admitidos ao sorteio candidatos que 
possuam débitos ao Município. 
A organização do sorteio é da responsabilidade 
da Direcção Municipal para a Inclusão Social/ 
Divisão de Apoio às Empresas e ao Emprego, 
sita na Avenida da república, 757, 4430 – 201, 
telefone 22 3742400, com horário de funciona-
mento entre as 09h e as 12.30h e das 14h às 
17.30h. 
para constar se mandou lavrar este Edital, que 
vai ser afixado nestes paços do Concelho, pu-
blicado no sítio da Camara Municipal de vila 
Nova de gaia na internet (http://www.cm-gaia.
pt), e no Balcão do Empreendedor.
paços do Concelho de vila Nova de gaia, em 17 
de Setembro de 2018
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 20/09/2018

D.2. eDItAIS

eDt-CmVNG/2018/537
ALTErAçÃo DE poSTurAS DE TÁXIS No 
CENTro hISTÓrICo - 
Largo Aljubarrota, Santa Marinha
Largo da ponte Luís I, Santa Marinha
Manuel António Correia Monteiro, vereador da 
Câmara Municipal de vila Nova de gaia,
TorNA pÚBLICo que, por deliberação da 
Exma. Câmara Municipal, tomada na reunião de 
02/07/2018, foi aprovada a seguinte alteração 
à localização das posturas de Táxis, no Centro 
histórico:

Largo de Aljubarrota - 3 lugares
Largo da ponte Luís I - 2 lugares
com a consequente eliminação das posturas de 
Táxis na Avenida Diogo Leite e Avenida ramos 
pinto
para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de gaia,30 de agosto de 2018
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 03/09/2018

eDt-CmVNG/2018/540
(proC. 1169/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.
FAZ SABEr, nos termos do disposto na alínea 
d) do n.º 1 do art.º 112.º do Código de proce-
dimento Administrativo (CpA), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de Janeiro, atra-
vés da afixação do presente Edital, de que, por 
despacho do Senhor vereador do pelouro da 
Fiscalização Municipal, de 18 de julho de 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 terreno, sito nas trasei-
ras do logradouro afeto ao prédio com entrada 
pela rua pádua Correia, n.º 809 e 813 , da fre-
guesia gulpilhares e valadares, deste concelho, 
com efeitos a partir do próximo dia 12 de se-
tembro de 2018, pelas 9:30 horas, e pelo pe-
ríodo estritamente necessário ao cumprimento 
da execução coerciva da ordem de limpeza/
corte da vegetação espontânea excessiva pre-
sente no referido terreno e posterior remoção 
ou eliminação de todos os sobrantes vegetais 
a produzir ou existentes, bem como de outros 
tipos de resíduos aí presentes, em violação do 
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disposto no art.º 33º e alínea b), do art. 49º, do 
regulamento Municipal de resíduos Sólidos ur-
banos e Limpeza pública de vila Nova de gaia, 
proferida, em 28/08/2017, por despacho Exmº 
Senhor vereador do pelouro da Fiscalização 
Municipal, com competência subdelegada pelo 
despacho nº. 14/pCM/2014, de 10 de março, do 
Senhor presidente da Câmara Municipal de vila 
Nova de gaia.
Com efeito, por despacho de 09 de maio 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 pádua Correia, 
n.º 809 e 813,  da freguesia de gulpilhares e va-
ladares, deste concelho, em virtude do seu es-
tado violar o disposto no art.º 33.º e alínea b), 
do art.º 49.º, do regulamento Municipal de re-
síduos Sólidos urbanos e Limpeza pública de 
vila Nova de gaia
ora, a ordem proferida veio a ser-lhes devi-
damente notificada, por via de editais afixa-
dos, nos locais de estilo, respetivamente, em 
13/07/2017 e em 29/07/2017.
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 19/12/2017, que a ordem 
proferida não veio a ser cumprida, o que legi-
tima, ora, o recurso à execução coerciva da or-
dem proferida.
Mais se adverte, nos termos do disposto no n.º 
2, do art.º 157.º, do DL n.º 442/91, de 15 de no-
vembro, alterado pelo DL n.º 61/96, de 31/01, de 
que as quantias, relativas às despesas realiza-
das no âmbito da execução coerciva, incluindo 
quaisquer indemnizações ou sanções pecuniá-
rias, que a Administração tenha de suportar 
para o efeito, serão de conta dos infratores.
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: INT-CMvNg/2018/32484
vila Nova de gaia, 09-04-2018 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 

Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 06/09/2018

eDt-CmVNG/2018/546
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 17 respeitante à 
reunião ordinária realizada no dia 3 de setem-
bro 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, aprovado pelo Executivo na reunião 
de 2017/10/21.
por ser verdade e a fim de ser tornada pública 
se fez o presente Edital que vai ser afixado no 
átrio Municipal, estando a respetiva ata exposta 
para consulta, junto do balcão de informação. 
vila Nova de gaia, 10 de setembro de 2018.
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 12/09/2018

eDt-CmVNG/2018/547
(proc. 28/SAL/2016)

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 procedimen-
to Administrativo (CpA), aprovado pelo Decre-
to-Lei n.º 4/2015, de 7 de Janeiro, através da afi-
xação do presente Edital, de que, por despacho 
do Senhor vereador do pelouro da Fiscalização 
Municipal, de 04 de maio 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, alte-
rado 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 adminis-
trativa do imóvel, sito na rua do Emissor, rua 
do Fontão e Travessa Nova do Fontão, fregue-
sia de Canidelo, deste concelho, com efeitos a 
partir do próximo dia 10 de setembro de 2018, a 
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partir das 09h30m, e pelo período estritamente 
necessário ao cumprimento da execução coer-
civa da ordem de limpeza/corte da vegetação 
presente no referido terreno e posterior remo-
ção ou eliminação de todos os sobrantes vege-
tais a produzir ou existentes, bem como de ou-
tros tipos de resíduos aí presentes, em violação 
do disposto no art.º 33º e alínea b), do art.º 49º, 
do regulamento Municipal de resíduos Sóli-
dos urbanos e Limpeza pública de vila Nova de 
gaia, proferida, em 02/06/2016, por despacho 
da Ex.ª Sr.ª vereadora do pelouro do Ambiente, 
Maria Mercês Duarte ramos Ferreira, ao abri-
go da subdelegação de competências atribuída 
pelo despacho nº. 147/pCM/2013, de 01/11/2013, 
do Exmº Sr. presidente da Câmara, no âmbito 
do processo n.º 052/2016 DEvS (atual proc. 28/
SAL/2016).
Com efeito, por despacho, emanado em 
02/06/2016, pela Exma. Sr.ª. vereadora do pe-
louro do Ambiente, Maria Mercês Duarte ramos 
Ferreira, veio a ser ordenado aos proprietários, 
arrendatários, usufrutuários ou entidade que 
a qualquer título detivesse(m) o terreno, que 
procedesse(m), no prazo de 20 dias úteis, à 
limpeza do terreno, sito nas traseiras das ha-
bitações da rua do Emissor, rua do Fontão e 
Travessa Nova do Fontão, da freguesia de Ca-
nidelo, deste concelho, em virtude do seu es-
tado violar o disposto no art.º 33.º e alínea b), 
do art.º 49.º, do regulamento Municipal de re-
síduos Sólidos urbanos e Limpeza pública de 
vila Nova de gaia.
ora, a ordem proferida veio a ser-lhes devi-
damente notificada, por via de editais, afixa-
dos nos locais de estilo, respetivamente, em 
10/08/2016 e em 11/08/2016.
Não obstante, veio a verificar-se, esgotado o 
prazo fixado para o efeito e de acordo com in-
formação prestada, por último, por técnico afe-
to ao gabinete Técnico Florestal, que a situação 
de insalubridade e de insegurança se mantém, 
não tendo, por conseguinte, sido cumprida a 
ordem proferida, o que legitima, ora, o recurso 
à execução coerciva da ordem 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/2018/30184
vila Nova de gaia, 08-09-2018 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 13/09/2018

eDt-CmVNG/2018/549
(proc. 1268/SAL/2016)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 
do n.º 1 e no n.º 3 do artigo 112.º do Código de 
procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, atra-
vés da afixação do presente Edital e em cum-
primento do despacho proferido pelo Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Municipal, 
Dr. Manuel Monteiro, em 24 de julho 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 de Belide, 
contíguo ainda ao nº 260 da rua Manuel Alves 
dos reis, da Freguesia de valadares, deste mu-
nicípio
DA orDEM, proferida por esta autoridade ad-
ministrativa no âmbito do processo de fiscali-
zação n.º 1268/SAL/2016, de execução de tra-
balhos de limpeza, corte de material vegetal 
existente e remoção dos resíduos sobrantes, 
verdes ou outros quaisquer, do terreno de que é 
legal detentor(a), em cumprimento do dispos-
to nos artigos 33.º e 49.º, alínea b), do regula-
mento Municipal de resíduos Sólidos urbanos 
e Limpeza pública de vila Nova de gaia, conce-
dendo-lhe, para o efeito, o prazo de 15 dias.
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Com efeito, decorre do disposto no sobredito 
artigo 33.º que é proibida a existência de 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 1268/SAL/2016 ser 
consultado nas instalações da Divisão de Fis-
calização e Contraordenações, sitas no Largo 
de Aljubarrota, 13 (edifício gAIurB, em frente 
ao Cais de gaia), união de Freguesias de Santa 
Marinha e São pedro da Afurada, em dias úteis, 
no horário compreendido entre as 09:00 e as 
12:00 e entre as 14:00 e as 16:00. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume
N/ ref.ª: INT-CMvNg/2018/28175
vila Nova de gaia, 25-07-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 13/09/2018

eDt-CmVNG/2018/550
(proc. 423/SAL/2017)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
FAZ SABEr, nos termos do disposto na alínea 
d) do n.º 1 do art.º 112.º do Código de proce-
dimento Administrativo (CpA), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de Janeiro, atra-
vés da afixação do presente Edital, de que por 
despacho do Senhor vereador do pelouro da 
Fiscalização Municipal, de 25 de maio 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, 
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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 An-
dré Cunha, frente ao nº 349, freguesia de vi-
lar do paraíso, deste concelho, com efeitos a 
partir do próximo dia 12 de outubro de 2018, 
pelas 9:30 horas, e pelo período estritamente 
necessário ao cumprimento da execução coer-
civa da ordem de limpeza/corte da vegetação 
espontânea excessiva presente no referido ter-
reno e posterior remoção ou eliminação de to-
dos os sobrantes vegetais a produzir ou exis-
tentes, bem como de outros tipos de resíduos 
aí presentes, em violação do disposto no art.º 
33º e alínea b), do art.º 49º, do regulamento 
Municipal de resíduos Sólidos urbanos e Lim-
peza pública de vila Nova de gaia, proferida, 
em 06/07/2017, por despacho do Exmº Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Municipal, 
com competência subdelegada pelo despacho 
nº. 14/pCM/2014, de 10 de Março. 
Com efeito, por despacho de 6 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 André Cunha, 
frente ao nº 349, freguesia de vilar do paraíso,, 
deste concelho, em virtude do seu estado violar 
o disposto no art.º 33.º e alínea b), do art.º 49.º, 
do regulamento Municipal de resíduos Sóli-
dos urbanos e Limpeza pública de vila Nova 
de gaia .
ora, a ordem proferida veio a ser-lhes devi-
damente notificada, por via de editais afixa-
dos, nos locais de estilo, respetivamente, em 
3/10/2017 e em10/10/2017.
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 16/02/2018 que a ordem 
proferida não veio a ser cumprida, o que legi-
tima, ora, o recurso à execução coerciva da or-
dem proferida.
Mais se adverte, nos termos do disposto no n.º 
2, do art.º 157.º, do DL n.º 442/91, de 15 de no-

vembro, alterado pelo DL n.º 61/96, de 31/01, de 
que as quantias, relativas às despesas realiza-
das no âmbito da execução coerciva, incluindo 
quaisquer indemnizações ou sanções pecuniá-
rias, que a Administração tenha de suportar 
para o efeito, serão de conta dos infratores.
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: INT-CMvNg/2018/31643
vila Nova de gaia, 27-08-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 13/09/2018

eDt-CmVNG/2018/551
(proc. 283/SAL/2017)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
FAZ SABEr, nos termos do disposto na alínea 
d) do n.º 1 do art.º 112.º do Código de proce-
dimento Administrativo (CpA), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de Janeiro, atra-
vés da afixação do presente Edital, de que, por 
despacho do Senhor vereador do pelouro da 
Fiscalização Municipal, de 6 de março 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 no-
vembro, 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 com frente 
para a rua do Crasto confinante ainda com as 
traseiras dos prédios sitos na rua prof. Joaquim 
Simões da hora, da freguesia de MADALENA, 
deste concelho, com efeitos a partir do próxi-
mo dia 8 de outubro de 2018, pelas 9:30 ho-
ras, e pelo período estritamente necessário ao 
cumprimento da execução coerciva da ordem 
de limpeza/corte da vegetação espontânea ex-
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cessiva presente no referido terreno e posterior 
remoção ou eliminação de todos os sobrantes 
vegetais a produzir ou existentes, bem como de 
outros tipos de resíduos aí presentes, em viola-
ção do disposto no art.º 33º e alínea b), do art.º 
49º, do regulamento Municipal de resíduos Só-
lidos urbanos e Limpeza pública de vila Nova 
de gaia proferida por despacho de 22/05/2017 
do Exmº Senhor vereador do pelouro da Fis-
calização Municipal, com competência subde-
legada pelo despacho nº. 14/pCM/2014, de 10 
de Março.
Com efeito, por despacho do Exmº Senhor ve-
reador do pelouro da Fiscalização Municipal e 
vistorias Administrativas, veio a ser ordenado 
aos proprietários, arrendatários, usufrutuários 
ou entidade que a qualquer título detivesse(m) 
o terreno, que procedesse(m), no prazo de 15 
dias úteis, à limpeza/corte da grande densida-
de de vegetação, existente no terreno, sito com 
frente para a rua do Crasto confinante ainda 
com as traseiras dos prédios sitos na rua prof. 
Joaquim Simões da hora, da freguesia de MA-
DALENA, deste concelho, em virtude do seu es-
tado violar o disposto no art.º 33.º e alínea b), 
do art.º 49.º, do regulamento Municipal de re-
síduos Sólidos urbanos e Limpeza pública de 
vila Nova de gaia.
ora, a ordem proferida veio a ser-lhes devi-
damente notificada, por via de editais afixa-
dos, nos locais de estilo, respetivamente, em 
24/08/2017 e em 4/09/2017.Não obstante, veio 
a verificar-se, esgotado o prazo fixado para o 
efeito e de acordo com informação prestada, 
por último, pelos serviços de fiscalização, na 
sequência de deslocação efetuada ao local, em 
13/01/2018 que a ordem proferida não veio a 
ser cumprida, o que legitima, ora, o recurso à 
execução coerciva da ordem 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.
Adverte-se por fim, para a obrigatoriedade de, 
em cumprimento do disposto no nº 2, do art.º 
15º, do Decreto-Lei nº 124/2006 de 28/06, e 

no período indicado no nº 1 do art.º 153 da Lei 
nº 114/17 de 29/12 (até 15 de Março) proceder 
à execução da necessária faixa de gestão de 
combustível de acordo com as normas contan-
tes do anexo do referido Decreto-Lei, isto sob 
pena de constatado o incumprimento da referi-
da gestão de combustível, procederá esta edili-
dade, por fim, e por mote próprio, à realização 
dos trabalhos de gestão de combustível em fal-
ta com custos a seu cargo.
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/2018/31816
vila Nova de gaia, 29-08-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 13/09/2018

eDt-CmVNG/2018/552
(proc. 668/vT/2015)

Dr. TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Di-
retor do Departamento de polícia Municipal 
da Câmara Municipal de vila Nova de gaia, no 
uso das competências subdelegadas pelo des-
pacho nº.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 de vila Nova de 
gaia, com competência conferida por esta últi-
ma, 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 procedimento 
Administrativo (CpA), aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 4/2015, de 07 de Janeiro, através da 
afixação do presente Edital, de que, no âmbito 
do processo Administrativo nº 668/vT/2015, foi 
por despacho daquele senhor vereador, de 2 de 
maio de 2018, proposta a seguinte decisão final:
“Em 26.02.2018 foi realizada, a título oficioso, 
na sequência da participação efetuada pelos 
Serviços Municipais de Bombeiros e proteção 
Civil, uma vistoria ao muro de vedação e de 
suporte de terras, sito à face das ruas Camilo 
Castelo Branco, das Covinhas, Noviais e Antó-
nio vale, freguesia de Mafamude e vilar do pa-
raíso, vila Nova de gaia, nos termos e para os 
efeitos do disposto nos artigos 89.º e seguintes 
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do regime Jurídico de urbanização e de Edi-
ficação (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 cujo teor se re-
mete. De harmonia com a descrição nele referi-
da, em matéria espacial, verifica-se que se trata 
de um muro de vedação e de suporte de terras, 
implantado ás face dos arruamentos atrás refe-
rido, com uma altura variável entre 2.50 e 3.00 
M.L ao longo da rua Camilo Castelo Branco, 
uma altura aproximada de 3.50 M.L. ao longo 
da rua Dr. António vale e uma altura aproxi-
mada variável entre os 3.00 e os 6.00 M.L. ao 
longo das ruas da Covinha e de Noviais. 
Analisadas as patologias assinaladas no auto 
de vistoria que pelos peritos foi lavrado, na sua 
generalidade e na sua especificidade, conclui-
-se que as mesmas provocam significativa inse-
gurança e insalubridade no local.
A situação fáctica observada, enquadra-se des-
te modo, na previsão legal do n.º 2 do art.º 89º 
do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de Dezembro, 
na redação que lhe é conferida pela legislação 
subsequente, preceito que confere a esta Câ-
mara Municipal, a possibilidade de determinar a 
execução de obras de conservação necessárias 
à correção de más condições de segurança ou 
de salubridade, ou à melhoria do arranjo esté-
tico.
Nesse sentido, com vista à correção das patolo-
gias assinaladas, deverá ser ordenado aos pro-
prietários, nos termos daquele enquadramento 
legal e com fundamento no auto de vistoria e 
na presente informação, no prazo máximo de 
30 dias úteis, a execução dos seguintes traba-
lhos:
1. reparação e estabilização do (s) muro (s) 
de vedação e de suporte de terras, nas exten-
sões ao longo da rua das Covinhas e da rua 
de Noviais, com a reconstrução do (s) mesmo 
(s) nas zonas onde ocorreu o deslocamento na 
alvenaria e a queda de pedras, com o preenchi-
mento das lacunas e das fraturas existentes na 
alvenaria em toda a sua altura, com particular 
atenção às zonas do seu coroamento, da sua 
base/fundação, e, na extensão ao longo da rua 
das Covinhas, na zona envolvente ao cunhal em 
frente à rua do Cruzeiro, em toda a sua altura.
2. No (s) logradouro (s), corte e remoção da ve-

getação infestante que ultrapassa os limites e 
que se encontra sobre o (s) muro (s) de veda-
ção e que invade o espaço aéreo da via públi-
ca.”
Nessa conformidade, ficam notificados os pro-
prietários do imóvel vistoriado, para, de acordo 
com o disposto nos artigos n.ºs 121.º e 122.º do 
Código acime mencionado, se pronunciarem 
por escrito, se assim o desejarem, sobre esta 
proposta de decisão, no prazo de quinze dias a 
contar da receção da presente notificação.
Mais se comunica, que o processo poderá ser 
consultado naqueles Serviços, entre as 9:00 e 
as 12.30h e entre as 14:00 e as 16:30 h., e que, 
no mesmo 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/2018/28006
vila Nova de gaia, 24-07-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 13/09/2018

eDt-CmVNG/2018/553
(proc. 328/vT/2016)

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 competência 
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 procedi-
mento Administrativo, aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 4/2015, de 7 de Janeiro, através da afi-
xação do presente Edital, à parte proprietária 
da edificação sita na rua João de Barros, n.º 40, 
da freguesia de Mafamude e vilar do paraíso, 
4400-181v. N. gAIA, de que, no âmbito do pro-
cesso Administrativo nº 328/vT/2016, foi pelo 
despacho do Senhor vereador do pelouro da 
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Fiscalização Municipal e vistorias Administrati-
vas, Dr. Manuel Monteiro, de 10 de julho de 2018, 
proferida a decisão cujos termos e fundamen-
tos, se passa a referir:
Em 06.11.2017 foi realizada, a título oficioso, na 
sequência da participação efetuada por José 
Correia, na sua qualidade de proprietário da 
edificação sita na rua João de Barros, n.º 36, 
freguesia de Mafamude e vilar do paraíso, v. N. 
gaia, uma vistoria à edificação sita na rua João 
de Barros, n.º 40, cujo proprietário não está 
identificado nos autos, nos termos e para os 
efeitos do disposto nos artigos 89.º e seguintes 
do regime Jurídico de urbanização e de Edi-
ficação (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 dessa vistoria, para cujo teor 
aqui se remete. De acordo com a descrição que 
nele foi referida pelos peritos, está em causa 
uma edificação habitacional de r/chão e an-
dar, em banda, com 2 frentes, com uma área de 
logradouro adjacente à sua fachada principal, 
confinante com a via pública e outra adjacente 
à fachada posterior, onde se mostra implantada 
uma construção secundária, destinada ao aloja-
mento de animais.
Em matéria de conservação das respetivas 
estruturas, e no que deve relevar para a apre-
ciação da matéria em causa, importa salientar 
que após análise das mesmas, na sua genera-
lidade e na sua especificidade, se conclui que 
as elencadas relativamente à construção princi-
pal, provocam relevante insalubridade no local, 
para além de afetarem ainda, o arranjo estético 
da edificação.
Já as reportadas à construção secundária pro-
vocam igualmente insalubridade no local cau-
sadora de perigo para a saúde pública, para 
além de colocarem ainda a mesma em situação 
de ameaça de ruína.
 A situação fáctica observada enquadra-se des-
te modo, no que diz respeito à edificação prin-
cipal, na previsão legal do 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 con-
fere 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 de segurança, 
ou à melhoria do arranjo estético dos edifícios.
Enquadra-se do mesmo modo, no respeitante 
à construção secundária, no n.º 3 daquele dis-
positivo legal, que permite à Câmara Municipal 
ordenar a demolição total ou parcial das cons-
truções que ameacem ruína ou ofereçam peri-
go para a saúde pública e para a segurança das 
pessoas.
Nesse sentido, foi efetuada audiência prévia 
à parte proprietária, através de Edital, afixado 
nos dias 18 e 25 de Janeiro de 2018, nos termos 
da alínea d) do n.º 1 do art.º 112.º do Código de 
procedimento Administrativo (CpA), aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de Janeiro, 
atendendo a que a mesma não é conhecida no 
procedimento, relativamente à intenção deste 
Município lhe ordenar a realização dos traba-
lhos abaixo mencionados, nos termos lá des-
critos e com os fundamentos lá especificados. 
Não foi no entanto, por ela deduzida qualquer 
resposta à proposta de decisão comunicada.
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 e das condições de inseguran-
ça e de insalubridade por elas provocadas, com 
fundamento neste último, na proposta de au-
diência aos interessados, e com base na pre-
sente informação, ser ordenado à parte pro-
prietária do imóvel vistoriado, no prazo máximo 
de 45 dias úteis, a execução dos seguintes tra-
balhos:
-EXTErIor:
a) Fachadas:
-Fachada posterior/poente
1. Nova pintura da fachada e das superfícies do 
beiral afetadas pelas manchas de humidade, 
com acumulação de bolores/fungos e de suji-
dade.
-Cobertura e sistemas de drenagem das águas 
residuais pluviais
2.revisão geral e/ou reparação da cobertura, 
conferindo-lhe eficiente e total estanquicidade, 
eliminando infiltrações na edificação.
3. revisão, limpeza, reparação e/ou substitui-
ção das caleiras exteriores existentes ao longo 
dos beirais da edificação, eliminado rotura (s), 
retirando vegetação e terras/areias acumuladas 
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no seu interior, eliminando extravasamentos 
das águas pluviais, e conferindo-lhes eficiente 
escoamento para os tubos de queda.
-Superfícies de logradouro e edificação para 
alojamento de animais.
4. Corte e remoção da vegetação infestante 
existente em toda a superfície do logradouro 
posterior/poente.
5. Demolição/remoção da edificação secundá-
ria, com um único pavimento de r/chão, locali-
zado no logradouro posterior do prédio, des-
tinado a alojamento de animais, com remoção 
dos escombros para local apropriado.
Adverte-se o destinatário (a) da ordem propos-
ta, de que, caso não cumpra voluntariamente 
com o ordenado, no prazo indicado, ficará su-
jeito (a) à instauração de processo de contraor-
denacional pelo ilícito previsto e punido pelo n.º 
1, alínea s) e n.º 4 do art.º 98.º do regime Ju-
rídico da urbanização e da Edificação (rJuE), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, na redação que lhe é conferida pela 
legislação subsequente, punível com coima a 
graduar entre € 500,00 e €10.000, incorrendo 
ainda na pratica do crime de desobediência, 
nos termos do art.º 348.º, n.º 1, alínea b) do Có-
digo penal, para além das obras poderem ser 
executadas coercivamente pelo Município, com 
custos a seu cargo, nos termos dos artigos n.ºs 
91.º, 107.º e 108.º, todos daquele diploma legal. 
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/2018/28036
vila Nova de gaia, 24-07-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 13/09/2018

eDt-CmVNG/2018/554
(proc. 745/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 pro-
cedimento Administrativo (aprovado pelo De-
creto-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da 
afixação do presente Edital, e em cumprimen-
to do despacho proferido Senhor vereador do 
pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Manuel 
Monteiro, em 31/07/2018, o(s) proprietário(s), 
arrendatário(s), usufrutuário(s) e demais titula-
res de direitos reais sobre o terreno, sito na Tra-
vessa professora Maria Jerónimo de Carvalho, 
junto ao nº 46, da união de Freguesias de San-
dim, olival, Lever e Crestuma, deste município, 
da ordem de limpeza, corte de material vege-
tal existente e remoção dos resíduos sobrantes, 
verdes ou outros quaisquer, em cumprimento 
do disposto nos artigos 33.º e 49.º, alínea b), 
do regulamento Municipal de resíduos Sóli-
dos urbanos e Limpeza pública de vila Nova de 
gaia, concedendo-lhe, para o efeito, o prazo de 
15 dias úteis. 
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.
Ao abrigo do disposto nas alíneas a) e c) do 
artigo 124.º do Código de procedimento Ad-
ministrativo, aprovado em anexo ao Decreto-
-Lei n.º 4/2015, de 07 de Janeiro, é dispensada 
a audiência dos interessados, justificada pela 
necessidade urgente e imperiosa de remover a 
situação de grave insalubridade, de perigo de 
incêndio e de risco acrescido para a saúde pú-
blica que decorre da densidade, altura e quali-
dade da vegetação e ainda da constatação de 
circunstancialismos meteorológicos e de locali-
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zação do imóvel que potenciam a possibilidade 
de ocorrência concreta e efetiva de resultados 
danosos para pessoas e bens e ainda para o in-
teresse público em presença.
Mais se notifica que, após o decurso do prazo 
concedido para o efeito, e constatada a manu-
tenção da situação de insalubridade e insegu-
rança detetada, nos termos e para os efeitos do 
disposto no n.º 2 do art.º 149.º e ss. do DL n.º 
442/91, de 15 de novembro, alterado pelo DL n.º 
61/96, de 31/01, aplicável por força do 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.
A posse administrativa é realizada pelos servi-
ços municipais competentes, mediante a elabo-
ração de um auto de posse onde, para além de 
se identificar o ato aqui expresso, se especifi-
cam demais elementos que se revelem por per-
tinentes elencar. As quantias relativas às despe-
sas realizadas no âmbito da execução coerciva, 
incluindo quaisquer indemnizações ou sanções 
pecuniárias, que a administração tenha de su-
portar para o efeito, são de conta dos infratores. 
Ao prazo aqui fixado acresce uma dilação de 
30 dias. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(745/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/2018/29679
vila Nova de gaia, 08-07-2018 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 13/09/2018

eDt-CmVNG/2018/555
(proc. 1526/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 18 de julho 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 da venda de Bai-
xo, junto ao nº 1074, da união de Freguesias de 
pedroso e Seixezelo, 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 
nos artigos 33.º e 49.º, alínea b), ambos do re-
gulamento Municipal de resíduos Sólidos ur-
banos 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, 
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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-
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 
(1526/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/2018/28133
vila Nova de gaia, 25-07-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 13/09/2018

eDt-CmVNG/2018/557
(proc. 1002/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 afixa-
ção do presente Edital, e em cumprimento do 
despacho proferido pelo Senhor vereador do 
pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Manuel 
Monteiro, em 18/07/2018, ao abrigo da subde-
legação de competências constante do despa-
cho n. 47/pCM/2017 de 27 de novembro, o(s) 
proprietário(s), arrendatário(s), usufrutuário(s) 
e demais titulares de direitos reais sobre o ter-
reno, sito sem número, e frente aos nºs 439 a 
469 da rua da Seada, da união de Freguesias 
de pedroso/Seixezelo, deste Município, da in-
tenção desta autoridade administrativa orde-
nar, 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 no local, em violação do disposto no art.º 
33.º do regulamento Municipal de resíduos Só-
lidos 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 
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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.
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(1002/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/2018/28204
vila Nova de gaia, 25-07-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 13/09/2018

eDt-CmVNG/2018/559
(proc. 544/SAL/2018)

Dr. TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Dire-
tor do Departamento da polícia Municipal, da 
Câmara Municipal de vila Nova de gaia, no uso 
das competências subdelegadas pelo despacho 
n.º 58/vMM/2017, de 9 de novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Municipal 
e vistorias Administrativas, com competência 
subdelegada pelo despacho n.º 47/pCM/2017, 
de 27 de outubro, proferido pelo Senhor presi-
dente da Câmara, com competência conferida 
pela Câmara Municipal, na reunião de Câmara 
de 21 de outubro de 2017.
FAZ SABEr, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº 1 do artigo 112.º do Código de procedi-
mento Administrativo, aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 4/2015, de 7 de Janeiro, através da afi-
xação do presente Edital, aos proprietários da 
edificação (muro) sita na rua rio da Azenha, 
em frente ao n.º 156, freguesia de Avintes, vila 
Nova de gaia, de que, no âmbito do processo 
Administrativo nº 544/vT/2018, foi pelo despa-
cho do Senhor vereador do pelouro da Fiscali-
zação Municipal e vistorias Administrativas, Dr. 
Manuel Monteiro, de 24/07/2018, determinada 
a realização de uma vistoria à referida edifi-
cação, a título oficioso, nos termos e para os 
efeitos do disposto nos artigos 89.º e seguintes 
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 
na redação que lhe é conferida pela legislação 
subsequente, com vista à avaliação do seu es-
tado de conservação.
A vistoria tem como fundamento o facto, de 
em análise prévia sucinta efetuada no local por 
técnico municipal, se ter apurado que aquela 
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edificação apresenta patologias suscetíveis de 
comprometerem as suas condições de salubri-
dade, segurança e arranjo estético, nomeada-
mente: 
• Muro de suporte de terras, face à via pública 
de granito de pedra aparente, com altura média 
de 4 metros e 85 metros de extensão, que se 
encontra atualmente com um troço de aproxi-
madamente 6 metros desmoronado e em mau 
estado de conservação.
Essa vistoria, terá lugar no próximo dia 15 de 
outubro 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/2018/30475
vila Nova de gaia, 14-08-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 13/09/2018

eDt-CmVNG/2018/560
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 
MANuEL ANTÓNIo CASTro SILvA, arrendatá-
rio que foi da habitação sita na rua Quinta do 
Facas, bloco 5, entrada n.º 51, 1.º Dt.º , freguesia 
de São Félix da Marinha, deste Concelho, para 
no prazo de 30 (trinta) dias seguidos, contados 

a partir do dia 11 de Setembro de 2018, proce-
der ao levantamento de todos os seus bens ali 
depositados, na sequência do despejo, deven-
do para tal dirigir-se à gaiurb, urbanismo e ha-
bitação, EM, sob pena, de não o fazendo serem 
os mesmos considerados perdidos a favor des-
te Município.
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: SAI-pMvNg/2018/1483
vila Nova de gaia, 27-08-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 13/09/2018

eDt-CmVNG/2018/562
ANuLAçÃo DE poSTurA MuNICIpAL DE 
TrâNSITo - ruA QuINTA DoS CASTELoS, 
FrEguESIA DA uNIÃo DAS FrEguESIAS DE 
SANTA MArINhA E SÃo pEDro DA AFurADA
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 
6 de agosto de 2018, foi aprovada a seguinte 
deliberação:
Anular a postura Municipal de Trânsito na rua 
Quinta dos Castelos, aprovada em reunião de 
Câmara realizada em 16 de abril de 2018
para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de gaia, 7 de setembro de 2018
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 14/09/2018

eDt-CmVNG/2018/563
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 
ANABELA SouSA TEIXEIrA pINTo, com última 
morada conhecida na rua da Bélgica, n.º 1474 – 
casa A – Alumiara - Canidelo, 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 
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09/03/2018, ao abrigo do art.º 164º do Código 
da Estrada, da rua António Ferreira Braga Jú-
nior, freguesia de Canidelo, para o Estaleiro Mu-
nicipal, sito na rua do passadouro, Freguesia 
da Madalena, o veículo Ligeiro de passageiros, 
marca opel, modelo Corsa, com a matrícula 23-
50-QC, 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 escaparates existentes no átrio 
dos paços do Concelho, e publicitado no Bole-
tim Municipal.
proc. n.º 202/DpM/vA/2018
N/ ref.ª: SAI-pMvNg/2018/1485
vila Nova de gaia, 27-08-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 14/09/2018

eDt-CmVNG/2018/564
MANuEL ANTÓNIo CorrEIA MoNTEIro, vE-
rEADor DESTA CâMArA MuNICIpAL, por 
DESpACho Nº. 47/pCM/2017, DE 27 DE ouTu-
Bro DE 2017
FAZ SABEr que, nos termos do n.º 1, do art.º 
56º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, se faz 
publicidade à Ata nº 16 respeitante à reunião 
pública realizada no dia 6 de agosto 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, 12 de setembro de 2018.
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 14/09/2018

eDt-CmVNG/2018/566
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 
MArTA ALEXANDrA DoS SANToS SILvA, com 
última morada conhecida na praceta Fonte do 
Casal, n.º 23 – 2.º Esq.º Frt. - Mafamude, na qua-
lidade de proprietária conforme consta na Con-
servatória do registo de Automóveis, de que a 
polícia Municipal de vila Nova de gaia removeu 
no dia 27/03/2018, ao abrigo do art.º 164º do 
Código da Estrada, da rua do Casal, freguesia 
de Mafamude, para o Estaleiro Municipal, sito 
na rua do passadouro, Freguesia da Madale-
na, o veículo Ligeiro de passageiros, marca Fiat 
modelo palio, com a matrícula 73-38-Nr, por se 
encontrar estacionado em infração ao art.º163º 
do Código da Estrada.
Dispõe a notificada do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do 
presente Edital, para a reclamação do referido 
veículo, sob pena do mesmo ser considerado 
abandonado e adquirido pela Autarquia, con-
forme o previsto no n.º 4 do art.º 165.º do Có-
digo da Estrada, com as consequências daí re-
sultantes.
E para constar se faz o presente Edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos lugares 
de estilo.
proc. n.º 243/DpM/vA/2018
N/ ref.ª: SAI-pMvNg/2018/1427
vila Nova de gaia, 09-08-2018 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 14/09/2018

eDt-CmVNG/2018/567
(proc. 861/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 
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Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 
do nº.1 e nº.3, do art.º 112º do Código de procedi-
mento Administrativo (aprovado pelo Decreto-
-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da afixa-
ção do presente Edital, e em cumprimento do 
despacho proferido pelo Senhor vereador do 
pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Manuel 
Monteiro, em 13/08/2018, ao abrigo da subde-
legação de competências constante do des-
pacho n. 47/pCM/2017 de 27 de outubro, o(s) 
proprietário(s), arrendatário(s), usufrutuário(s) 
e demais titulares de direitos reais sobre o ter-
reno, sito na rua da vinha, traseiras dos n.ºs 473 
a 275, da freguesia da Madalena, 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 no art.º 33.º do regulamento Mu-
nicipal 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 
(861/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/2018/31017
vila Nova de gaia, 20-08-2018 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 14/09/2018

eDt-CmVNG/2018/568
(proc. 1056/vT/2018)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
FAZ SABEr, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº 1 do 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 do muro de vedação perpendicular 
ao muro de vedação lateral esquerdo do imóvel 
com entrada pelos n.ºs 283 e 285, freguesia de 
Canelas, v. N. gaia, de que, no âmbito do pro-
cesso Administrativo nº 1056/vT/2018, foi pelo 
despacho do Senhor vereador do pelouro da 
Fiscalização Municipal e vistorias Administra-
tivas, Dr. Manuel Monteiro, de 13 de agosto de 
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2018, proferida a decisão cujos termos e funda-
mentos, se passa a referir:
Em 20.07.2015, foi realizada a título oficioso, na 
sequência da participação efetuada pelo Ser-
viço Municipal de Bombeiros e proteção Civil, 
uma vistoria administrativa a um muro de ve-
dação interior, perpendicular ao muro de veda-
ção lateral esquerdo do prédio sito na rua pa-
dre César, n.ºs 283 e 285, freguesia de Canelas, 
vila Nova de gaia, nos termos e para os efeitos 
do disposto nos artigos 89.º e seguintes do re-
gime Jurídico da urbanização e da Edificação 
(rJuE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, 
de 16 de Dezembro, na redação que lhe é confe-
rida pela legislação subsequente, com dispen-
sa de formalidades legais prévias aplicáveis, de 
acordo com o preconizado no n.º 8 do art.º 90.º 
deste regime Jurídico.
Lavrou-se auto da mesma, para o qual se re-
mete. De acordo com a descrição nele referida 
pelos peritos, trata-se de um muro de vedação 
e de suporte de terras, com uma altura de cerca 
de 1.50 a 2 M.L de altura, e fundamentalmente 
com funções de suporte de terras.
No que diz respeito ao seu estado de conserva-
ção, importa salientar, que após análise na sua 
generalidade e na sua especificidade e funda-
mentalmente decorrente do desmoronamento 
parcial já ocorrido e da situação da parte re-
manescente em risco e ameaça de desmorona-
mento, se concluiu que se apresentam manifes-
tamente afetadas as condições de segurança 
locais.
Nesse sentido, e como resulta do referido no 
auto de vistoria lavrado, estamos clara e inequi-
vocamente perante uma situação que reque-
ria intervenção Município urgente, pelo que, a 
mesma teve lugar com dispensa das formali-
dades previstas nos n.ºs 2 e 3 do art.º 90.º do 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro na 
redação que lhe é dada pela legislação subse-
quente, nos termos, nos termos do preconizado 
no n.º 8 desta estrutura regulamentar.
A situação fáctica observada enquadra-se des-
te modo, na previsão legal do n.º 2 do art.º 89.º 
do diploma legal referido no parágrafo anterior, 
preceito que confere a esta Câmara Municipal 
a faculdade de, a todo o tempo, ordenar a exe-
cução de obras de conservação necessárias à 
correção de más condições de segurança ou de 

salubridade.
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, e da insegurança por elas pro-
vocada, com fundamento neste último e com 
base na presente informação, ser ordenado à 
parte proprietária, no prazo máximo de 20 dias, 
a execução dos seguintes trabalhos: 
1. reparação e consolidação do muro de su-
porte de terras, principalmente na zona onde 
desmoronou e na zona da sua extremidade sul, 
junto ao muro vizinho, de forma a garantir a se-
gurança de pessoas e bens no local.
2. remoção das árvores e respetivas raízes que 
se encontram a danificar o muro.
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, deverá ser dis-
pensada audiência dos interessados, nos ter-
mos das alíneas a) e c) do n.º 1 do art.º 124.º do 
Código de procedimento Administrativo, apro-
vado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de Ja-
neiro. “
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, 
n.º 1, alínea b) do Código penal, para além das 
obras poderem ser executadas coercivamente 
pelo Município, com custos a seu cargo, nos ter-
mos dos artigos n.ºs 91, 107 e 108, todos daque-
le diploma legal.
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/2018/31766
vila Nova de gaia, 28-08-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
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Data de publicitação: 14/09/2018

eDt-CmVNG/2018/569
(proc. 399/SAL/2017)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
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 25 de maio 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 raposa, frente ao nº 158, freguesia pedro-
so e Seixezelo, deste concelho, com efeitos a 
partir do próximo dia 11 de outubro de 2018, 
pelas 8:00 horas, e pelo período estritamente 
necessário ao cumprimento da execução coer-
civa da ordem de limpeza/corte da vegetação 
espontânea excessiva presente no referido ter-
reno e posterior remoção ou eliminação de to-
dos os sobrantes vegetais a produzir ou exis-
tentes, bem como de outros tipos de resíduos 
aí presentes, em violação do disposto no art.º 
33º e alínea b), do art.º 49º, do regulamento 
Municipal de resíduos Sólidos urbanos e Lim-
peza pública de vila Nova de gaia, proferida, 
em 18/09/2017, por despacho do Exmº Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Municipal, 
com competência subdelegada pelo despacho 
nº. 14/pCM/2014, de 10 de março, do Senhor 
presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de gaia.
Com efeito, do Exmº Senhor vereador do pe-

louro da Fiscalização Municipal e vistorias Ad-
ministrativas, veio a ser ordenado aos proprie-
tários, arrendatários, usufrutuários ou entidade 
que a qualquer título detivesse(m) o terreno, 
que procedesse(m), no prazo de 15 dias úteis, 
à limpeza/corte da grande densidade de ve-
getação, existente no terreno, sito na rua da 
raposa, frente ao nº 158, freguesia pedroso e 
Seixezelo, deste concelho, em virtude do seu 
estado violar o disposto no art.º 33.º e alínea b), 
do art.º 49.º, do regulamento Municipal de re-
síduos Sólidos urbanos e Limpeza pública de 
vila Nova de gaia.
ora, a ordem proferida veio a ser-lhes devi-
damente notificada, por via de editais afixa-
dos, nos locais de estilo, respetivamente, em 
19/12/2017 e em 22/12/2017.
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 29/03/2018, que a ordem 
proferida não veio a ser cumprida, o que legi-
tima, ora, o recurso à execução coerciva da or-
dem proferida.
Mais se adverte, nos termos do disposto no n.º 
2, do art.º 157.º, do DL n.º 442/91, de 15 de no-
vembro, alterado pelo DL n.º 61/96, de 31/01, de 
que as quantias, relativas às despesas realiza-
das no âmbito da execução coerciva, incluindo 
quaisquer indemnizações ou sanções pecuniá-
rias, que a Administração tenha de suportar 
para o efeito, serão de conta dos infratores.
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: INT-CMvNg/2018/33102
vila Nova de gaia, 09-10-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 14/09/2018

eDt-CmVNG/2018/570
(proc. 1191/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-
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pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
FAZ SABEr, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº 1 do art.º 112.º do Código de procedi-
mento Administrativo (CpA), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de Janeiro, atra-
vés da afixação do presente Edital, de que, por 
despacho de 10/07/2018 do Senhor vereador 
do pelouro da Fiscalização Municipal e vistorias 
Administrativas, com competência subdelega-
da pelo despacho nº. 47/pCM/2017, de 27 de 
outubro, foi proferida, nos termos do disposto 
no nº. 2, do art.º 149º e ss. do DL nº. 442/91, de 
15 de novembro, alterado pelo DL nº. 61/96, de 
31/01, aplicável por força do disposto no art.º 6º, 
do DL nº. 4/2015, de 07/01, decisão de tomada 
de posse administrativa do imóvel, sito na rua 
do Jardim, junto ao nº 986, da união de Fregue-
sias de Mafamude e vilar do paraíso, deste con-
celho, com efeitos a partir do próximo dia 15 de 
outubro de 2018, pelas 8:00 horas, e pelo pe-
ríodo estritamente necessário ao cumprimento 
da execução coerciva da ordem de limpeza/
corte da vegetação espontânea excessiva pre-
sente no referido terreno e posterior remoção 
ou eliminação de todos os sobrantes vegetais 
a produzir ou existentes, bem como de outros 
tipos de resíduos aí presentes, em violação do 
disposto no artigo 33º e alínea b), do artigo 49º, 
do regulamento Municipal de resíduos Sóli-
dos urbanos e Limpeza pública de vila Nova 
de gaia, proferida, em 16/11/2017, por despacho 
do Exmº. Senhor vereador do pelouro da Fis-
calização Municipal e vistorias Administrativas, 
com competência subdelegada pelo despacho 
nº. 47/pCM/2017, de 27 de outubro.
Com efeito, por despacho de 16 de novembro 
de 2017, do Exmº. Senhor vereador do pelouro 
da Fiscalização Municipal e vistorias Adminis-
trativas, veio a ser ordenado aos proprietários, 
arrendatários, usufrutuários ou entidade que 
a qualquer título detivesse(m) o terreno, que 
procedesse(m), no prazo de 15 dias úteis, à lim-
peza/corte da grande densidade de vegetação, 
existente no terreno, sito na rua do Jardim, jun-
to ao nº 986, da união de Freguesias de Mafa-

mude e vilar do paraíso, deste concelho, em vir-
tude do seu estado violar o disposto no artigo 
33º e alínea b), do artigo 49º, do regulamento 
Municipal de resíduos Sólidos urbanos e Lim-
peza pública de vila Nova de gaia.
ora, a ordem proferida veio a ser-lhes devi-
damente notificada, por via de editais afixa-
dos, nos locais de estilo, respetivamente, em 
22/12/2017 e em 08/01/2018.
Não obstante, veio a verificar-se, esgotado o 
prazo fixado para o efeito e de acordo com in-
formação prestada, por último, pelos serviços 
de fiscalização, na sequência de deslocação 
efetuada ao local, em 3/04/2018, que a ordem 
proferida não veio a ser cumprida, o que legiti-
ma, ora, o recurso à tomada de posse adminis-
trativa do prédio, em causa, para efeitos execu-
ção coerciva da ordem incumprida.
Mais se adverte, nos termos do disposto no nº. 
2, do artigo 157º, do DL nº. 442/91, de 15 de no-
vembro, alterado pelo DL nº. 61/96, de 31/01, de 
que as quantias, relativas às despesas realiza-
das no âmbito da execução coerciva, incluindo 
quaisquer indemnizações ou sanções pecuniá-
rias, que a Administração tenha de suportar 
para o efeito, serão de conta dos infratores.
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: INT-CMvNg/2018/33071
vila Nova de gaia, 09-10-2018 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 14/09/2018

eDt-CmVNG/2018/571
(proc. 73/SAL/2017)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
FAZ SABEr, nos termos do disposto na alínea 
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d) do nº.1  do art.112º do Código de procedimen-
to Administrativo (aprovado pelo Decreto-lei 
n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da afixa-
ção do presente Edital, de que por despacho 
proferido pelo Senhor vereador do pelouro da 
Fiscalização Municipal, Dr. Manuel Monteiro, 
em 25/05/2018, ao abrigo da subdelegação de 
competências constante do despacho n. 47/
pCM/2017 de 27 de outubro, 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 dis-
posto no art.º 6.º, do DL n.º 4/2015, de 07/01, foi 
determinada a tomada de posse administrativa 
do imóvel, sito na rua Major pala, entre os nºs 
32 e 48, da união de Freguesias de Santa Ma-
rinha e São pedro da Afurada, deste município, 
com vista à promoção da execução coerciva da 
limpeza/corte da vegetação espontânea exces-
siva presente no terreno e posterior remoção 
ou eliminação de todos os sobrantes vegetais 
a produzir ou existentes, bem como de outros 
tipos de resíduos aí presentes, em derrogação 
do disposto no artigo 33.º e alínea b) do art.º 
49.º, do regulamento Municipal de resíduos 
Sólidos urbanos e Limpeza pública de vila 
Nova de gaia.
Assim, nos termos e para os efeitos previstos 
no nº. 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 tomada a 
posse administrativa do referido imóvel, com 
efeitos a partir do próximo dia 15 de outubro 
de 2018, a partir das 8:00 horas, e pelo período 
estritamente necessário à execução coerciva da 
ordem de limpeza do terreno, determinada por 
esta autoridade administrativa.
Com efeito, por despacho de 21 de julho de 
2017 do Exmº Senhor do pelouro da Fiscaliza-
ção Municipal e vistorias Administrativas, veio 
a ser ordenado aos proprietários, arrendatários, 
usufrutuários ou entidade que a qualquer títu-
lo detivessem o terreno, que procedessem, no 
prazo de 15 dias úteis, à limpeza/corte da gran-
de densidade de vegetação, existente no terre-
no, sito na rua Major pala, entre os nºs 32 e 48, 
da união de Freguesias de Santa Marinha e São 
pedro de Afurada, deste concelho, em virtude 
do seu estado violar o disposto no artigo 33º e 

alínea b) do artigo 49º do regulamento Muni-
cipal de resíduos Sólidos urbanos e Limpeza 
pública de vila Nova de gaia.
ora, a ordem proferida veio a ser-lhes devida-
mente notificada, por via de editais afixados, 
nos locais de estilo, respetivamente, em 16 de 
outubro de 2017 e em 18/10/2017.
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 2/02/2018, que a ordem 
proferida não veio a ser cumprida, o que legi-
tima, ora, o recurso à tomada de posse admi-
nistrativa do prédio, em causa, para efeitos de 
execução coerciva da ordem incumprida.
Mais se adverte, nos termos do disposto no nº2, 
do artigo 157º, do DL nº 442/91, de 15 de novem-
bro, alterado pelo DL nº 61/96, de 31/01, de que 
as quantias, relativas às despesas realizadas no 
âmbito da execução coerciva, incluindo quais-
quer indemnizações ou sanções pecuniárias, 
que a Administração tenha de suportar para o 
efeito, serão de conta dos infratores.
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: INT-CMvNg/2018/32217
vila Nova de gaia, 31-08-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 14/09/2018

eDt-CmVNG/2018/572
(proc. 218/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 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 
das edificações que integram o imóvel sito na 
Alameda do Cedro, Bloco B”, entradas n.is 1 e 
2, da freguesia de Mafamude e vilar do paraí-
so, desta cidade de vila Nova de gaia, de que, 
no âmbito do processo Administrativo N.º 218/
vT/2017, foi pelo despacho do Senhor vereador 
do pelouro da Fiscalização Municipal e vistorias 
Administrativas, Dr. Manuel Monteiro, de 13 de 
agosto, proferida a decisão cujos termos e fun-
damentos, se passa a referir:
“Em 26.01.2018 foi realizada, por iniciativa ofi-
ciosa do Município, uma vistoria ao bloco B2, 
entradas n.os 1 e 2, sito na Alameda do Cedro, 
freguesia de Mafamude e vilar do paraíso, v. N. 
gaia, mormente no que diz respeito a zonas co-
muns, nos termos e para os efeitos do dispos-
to nos artigos 89.º e seguintes do regime Ju-
rídico de urbanização e de Edificação (rJuE), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, na redação que lhe é conferida pela 
legislação subsequente.
Lavrou-se auto da mesma, para o qual se re-
mete. De acordo com o que nele se mostra re-
ferido, em matéria espacial, está em causa um 
imóvel implantado à face da via pública, cons-
tituído por dois corpos geminados, com entra-
das designadas por 1 e 2, composto por r/chão 
e 3 andares destinados a 16 habitações- 8 em 
cada corpo.
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.
A situação fáctica observada enquadra-se des-
te modo, na previsão legal dos n.º 2 do art.º 
89.º do rJuE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de Dezembro, na redação que 
lhe é conferida pela legislação subsequente, 
preceito que confere a esta Câmara Municipal, 
a faculdade de, a todo o tempo, determinar a 
execução de obras de conservação necessárias 
à correção de más condições de salubridade e/
ou segurança, ou à melhoria do arranjo estético 
dos edifícios.
Nesse sentido, foi em 10.05.2018 efetuada au-

diência prévia aos proprietários I.h.r.u – Ins-
tituto da habitação e da reabilitação urbana 
(Fração A), helena da Silva Machado (Fração 
B), Nikita Adegas (Fração C), Maria Beatriz vi-
las do Nascimento Magalhães (Fração D), Maria 
de Lurdes Coelho Machado Campos (Fração 
E), Elisa da Conceição vieira de Sousa (Fração 
F), Maria virgínia Teixeira dos Santos (Fração 
g), Adélio de Jesus ribeiro e esposa (Fração 
h), ricardo Jorge Ferreira Magalhães e Andreia 
raquel Afonso palos (Fração I), José vieira 
gonçalves (Fração J), Laurinda Soares vieira 
(Fração M), Manuel Amaro da Costa (Fração 
N), Maria Antónia da Silva Campos (Fração o), 
através dos ofícios n.ºs 2285, 2286, 2287, 2288, 
2289, 2290, 2291,2292, 2296, 2299, 2300, 2301 e 
2302, respetivamente, e aos restantes proprie-
tários não identificados no procedimento por 
intermédio de Edital, relativamente à intenção 
deste Município lhes ordenar a realização das 
obras abaixo mencionadas, nos termos lá des-
critos e com os fundamentos lá especificados.
Em resposta, deduzida pelo (a) proprietário 
(a) helena da Silva Machado, Maria de Lurdes 
Coelho Machado Campos, Maria virgínia Teixei-
ra dos Santos, Adélio de Jesus ribeiro, Maria 
António da Silva Campos, e Elisa da Conceição 
vieira de Sousa, por intermédio dos documen-
tos que ficaram registados sob os n.ºs 3427/18, 
3369/18, 3821/18, 3835/18, 3500/18 e 4161/18, 
respetivamente, foi alegado o seguinte:
pela primeira, helena da Silva Machado, foi pela 
sua representante, Ana paula Machado de Lima, 
referido fundamentalmente, que sempre tive-
ram o cuidado e responsabilidade de garantir a 
manutenção da sua fração, tando interior com 
o exteriormente, para que se mantivesse nas 
devidas condições.
Com efeito, no referente ao ponto n.º 1, da pro-
posta de decisão que lhe foi comunicada, con-
sidera que a fachada do seu prédio se apresen-
ta nas devidas condições, ou seja, segura para 
a via pública. Já no respeitante ao ponto n.º 2, 
manifesta opinião, de que, a reparação do muro 
de vedação em causa, é de exclusiva responsa-
bilidade dos residentes no r/chão, dado que, 
a sua construção foi também da sua exclusi-
va autoria, e sem qualquer consentimento dos 
restantes proprietários, e ainda, supostamente, 
sem qualquer licenciamento municipal.
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pela segunda, Maria de Lurdes Coelho Machado 
Campos, e pela terceira, Maria virgínia Teixeira 
dos Santos, é no essencial, mencionada a sua 
aderência à proposta de decisão em causa, sa-
lientando no entanto, que os condóminos não 
têm estrutura financeira para a requalificação 
do imóvel vistoriado, pelo que, para o efeito, 
solicitam a ajuda do Município.
pela quarto, Adélio de Jesus ribeiro, no que 
deve relevar para a apreciação da matéria em 
causa, é basicamente aduzido, que é apenas 
responsável pela sua fração habitacional e não 
pelo prédio onde a mesma se insere, manifes-
tando ainda opinião, de que, tal como referiu a 
primeira respondente, os trabalhos de repara-
ção do muro de vedação deverão ser promo-
vidos pelos residentes no r/chão em exclusivo.
pela quinta, Maria Antónia Campos, é mencio-
nado o facto de estar elucidada quanto aos 
deveres e obrigações jurídico/regulamentares 
dos proprietários, referindo nomeadamente, 
com efeito, que as obras de manutenção e as 
de conservação, nas quais se incluem a repara-
ção e melhorias nas partes comuns do bloco do 
prédio, quer sejam paredes exteriores, cobertu-
ra ou vãos de escada de acesso às frações que 
constituem o prédio vistoriado, são executados 
singularmente pelos proprietários das suas fra-
ções, aquando da visualização e deteção dos 
danos que careçam de correção através de 
obras de conservação.
refere a propósito, que ao nível das fachadas, 
parte comum a todos, no referente à sua fração, 
já procedeu a obras de manutenção, reparação, 
pintura e isolamento térmico a expensas suas.
referem ainda, que existem duas entradas para 
o bloco em causa e que a sua não está contem-
plada com obras de reparação de fachadas.
E finalmente, pela sexta, é admitida a necessida-
de de obras no prédio em causa, salientando-se 
no entanto, a sua indisponibilidade económica 
para a realização das mesmas, e ainda o fac-
to, de considerar, que as reparações propostas 
para os muros de vedação, deverão ficar a car-
go dos próprios residente no r/chão, tal como 
foi por outros respondentes salientado.
A senhora Maria Assunção Ferraz da Costa pe-
reira, veio do mesmo modo responder, à pro-
posta de decisão que foi comunicada a Manuel 
Amaro da Costa, entretanto falecido, tal com o 

a sua esposa, Maria de Fátima de Jesus Ferraz, 
através do documento datado de 02.07.2018, 
que ficou registado sob o n.º 4209/2018, na sua 
qualidade de cabeça de casal da herança aber-
ta por estes óbitos, referindo apenas, não ter 
ainda sido tomada nenhuma resolução referen-
te à realização de obras, devido ao falecimento 
dos proprietários, pelo que solicita a concessão 
de uma prorrogação do prazo previsto para 
esta mesma realização.
ora, no que ao teor das alegações apresentadas 
diz respeito, deverá desde já ser referido, antes 
do mais, que, conforme se verifica, a proposta 
de decisão, muito embora preconize a realiza-
ção de trabalhos com maior particularidade nas 
fachadas norte e nascente do prédio vistoriado, 
prevê no entanto, a realização de trabalhos em 
todas elas.
Estando aqui em causa, como está, zonas co-
muns a todas as frações que constituem aquele 
imóvel, de harmonia com o preceituado no art.º 
1421.º do Código Civil, a realização nelas da-
queles trabalhos, é naturalmente, também, da 
responsabilidade de todos os condóminos, nos 
termos do previsto no art.º 1424 deste Código.
Muito embora a utilização do logradouro possa 
eventualmente estar afeta aos residentes do r/
chão, não deixa no entanto, de continuar a ser 
uma zona comum, conforme prevê, o já aludi-
do art.º 1421.º do Código Civil, pelo que, a re-
paração do muro de vedação nele existente, é 
tal como acontece no que diz respeito aquelas 
fachadas, igualmente da responsabilidade de 
todos os condóminos, e não apenas daqueles 
residentes.
Finalmente, a alegada indisponibilidade eco-
nómica para a realização dos trabalhos em 
evidência, não poderá desobrigar, no âmbito 
deste procedimento, os proprietários na reali-
zação dos trabalhos em apreço, atendendo aos 
valores públicos de salubridade, segurança e 
arranjo estético que com eles se pretende sal-
vaguardar.
por último, nesta fase do procedimento, não 
está justificada qualquer alteração à proposta 
de decisão que as partes foi comunicada, no-
meadamente no que concerne ao prazo previs-
to para a realização dos trabalhos.
Em face ao exposto, e após devida ponderação 
dos elementos instrutórios do processo, deverá, 
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nos termos daquele enquadramento legal, com 
vista à correção das patologias assinaladas no 
auto de vistoria lavrado e da insalubridade e 
desarranjo estético por elas provocadas, com 
fundamento no mesmo, na proposta de audiên-
cia aos interessados, e com base na presente 
informação, ser ordenada aos proprietários, no 
prazo máximo de máximo de 90 dias úteis, a 
execução dos seguintes trabalhos:
- Trabalhos a realizar por todos os proprietários
a) Fachadas 
1. reparação do revestimento das fachadas, 
particularmente da fachada norte e na fachada 
nascente, face à existência de risco de desagre-
gação do betão sobre a via pública, de forma as 
garantir a segurança no local
c) Logradouro
2. reparação do muro de vedação, de forma a 
garantir a sua consolidação.
Advertem-se os (as) destinatários (as) da or-
dem proposta, de que, caso não cumpram vo-
luntariamente com o ordenado, no prazo in-
dicado, ficarão sujeitos (as) 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.
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/2018/31989
vila Nova de gaia, 30-08-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 17/09/2018

eDt-CmVNG/2018/573
(proc. 484/vT/2018)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-

ra Municipal de vila Nova de gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
FAZ SABEr, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº 1 do artigo 112.º do Código de procedi-
mento Administrativo, aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 4/2015, de 7 de Janeiro, através da afi-
xação do presente Edital, à parte proprietária 
da edificação sita na rua do Carregal, n.º 763, 
da freguesia de Canelas, v. N. 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 vis-
torias Administrativas, Dr. Manuel Monteiro, de 
05/09/2018, foi proposta a decisão cujos ter-
mos e fundamentos, se passa a referir:
“Em 06.08.2018 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 
José Almeida Machado, locatário da edificação 
sita na rua dom Carregal, n.º 763, freguesia de 
Canelas, v. N. gaia, uma vistoria a este imóvel, 
nos termos e para os efeitos do disposto nos 
artigos 89.º e seguintes do regime Jurídico de 
urbanização e de Edificação (rJuE), aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezem-
bro, na redação que lhe é conferida pela legis-
lação subsequente.
Lavrou-se auto da mesma, para 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, térreo, geminada a 
nascente com outra edificação, de construção 
antiga e implantado à face da via pública.
Em matéria de conservação das respetivas es-
truturas, importa salientar, que após análise na 
sua generalidade e na sua especificidade das 
patologias que pelos peritos foram elencadas, 
se conclui que as mesmas afetam de forma 
significativa as condições de salubridade e de 
segurança locais, prejudicando ainda, e igual-
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mente de forma significativa o arranjo estético 
do imóvel.
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 90 dias úteis, a execução 
dos seguintes trabalhos:
- EXTErIor
a) Fachadas
1. Limpeza das fachadas e pintura geral.
2. reparação e/ou substituição da caixilharia.
3. reparação dos estores plásticos das janelas.
b) Cobertura
4. reparação da cobertura, sendo substituído 
todo o madeiramento deteriorado e todas as 
telhas danificadas, incluindo a reposição das 
telhas deslocadas pela ação dos ventos.
c) Logradouro:
5. reparação/consolidação das paredes estru-
turais do corpo de anexos.
6. Colocação de caixilharia nos vãos do corpo 
dos anexos.
7. Ligação da rede de drenagem de águas re-
siduais prediais ao coletor púbico de sanea-
mento, depois de devidamente autorizado pela 
empresa municipal “Águas de gaia, EEM, S.A”, 
conforme previsto no art.º 94.º do regulamen-
to geral das Edificações urbanas (rgEu) e art.º 
11.º do regulamento dos Sistemas públicos e 
prediais de Abastecimento de Água e DE Dre-
nagem e Tratamento de Águas residuais do 
Município de v. N. gaia, incluindo todos os tra-
balhos que para o efeito forem determinados 

por aquela empresa.
INTErIor/uNIDADE
8. reparação/substituição dos tetos dos com-
partimentos da habitação e do teto da varanda 
frontal, incluindo pintura.
9. reparação do reboco das paredes afetadas 
com manchas de humidade, incluindo pintura.
10. reparação/consolidação da estrutura do 
soalho do vestíbulo.”
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/2018/32959
vila Nova de gaia, 09-07-2018 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 17/09/2018

eDt-CmVNG/2018/574
(proc. 998/SAL/2017)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 
do nº.1 e nº.3, do art.º 112º do Código de 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 
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do pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Ma-
nuel Monteiro, em 26/06/2018, ao abrigo da 
subdelegação de competências constante do 
despacho n. 14/pCM/2014 de 10 de março, o(s) 
proprietário(s), arrendatário(s), usufrutuário(s) 
e demais titulares de direitos reais sobre o ter-
reno, sito rua Eduardo ribeiro, ao lado direito 
do nº 120, da Freguesia de Serzedo e perosinho, 
deste Município.
DA orDEM, proferida por esta autoridade ad-
ministrativa no âmbito do processo de fiscaliza-
ção n.º955/SAL/2017, de execução de trabalhos 
de limpeza, corte de material vegetal existen-
te e remoção dos resíduos sobrantes, verdes 
ou outros quaisquer, do terreno de que é legal 
detentor(a), em cumprimento do disposto no 
nº2 do artigo15º do Decreto- lei nº 124/2006 de 
28 de junho, concedendo-lhe, para o efeito, o 
prazo de 15 dias úteis.
Com o efeito, o estado atual do terreno não 
cumpre os critérios de gestão de combustível, 
definidos no Anexo do Decreto-Lei nº 124/2006 
de 28 de junho, com as alterações introduzidas 
pelos Decretos-leis nºs 15/2009 de 14 de janei-
ro, 17/2009 de 14 de janeiro, 114/2011 de 30 de 
novembro e 83/2014 de 23 de maio, relativos 
aos estratos arbóreo, arbustivo e subarbustivo, 
numa faixa de 50 metros à volta das edifica-
ções ou instalações adjacentes, medida a partir 
da alvenaria exterior da edificação, de acordo 
com as normas constantes no anexo do aludido 
decreto-lei.
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 
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.
A posse administrativa é realizada pelos servi-
ços municipais competentes, mediante a elabo-
ração de um auto de posse onde, para além de 
se identificar o ato aqui expresso, se especifi-
cam demais elementos que se revelem por per-
tinentes elencar. As quantias relativas às despe-
sas realizadas no âmbito da execução coerciva, 
incluindo quaisquer indemnizações ou sanções 
pecuniárias, que a administração tenha de su-
portar para o efeito, são de conta dos infratores. 
Ao prazo aqui fixado acresce uma dilação de 
30 dias. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(998/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/2018/31230
vila Nova de gaia, 22-08-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 17/09/2018

eDt-CmVNG/2018/576
(proc. 546/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) 
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do nº.1 e nº.3, do art.º 112º do Código de procedi-
mento Administrativo (aprovado pelo Decreto-
-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da afixa-
ção do presente Edital, e em cumprimento do 
despacho proferido pelo Senhor vereador do 
pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Manuel 
Monteiro, em 31/07/2018, ao abrigo da subde-
legação de competências constante do des-
pacho n. 47/pCM/2017 de 27 de outubro, o(s) 
proprietário(s), arrendatário(s), usufrutuário(s) 
e demais titulares de direitos reais sobre o ter-
reno, sito na ruA DouTor JorgE FoNSECA 
JorgE, logradouro da habitação com o Nº 779, 
freguesia de pEDroSo E SEIXEZELo, 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. 
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 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 
(546/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/2018/31365
vila Nova de gaia, 23-08-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 17/09/2018

eDt-CmVNG/2018/577
(proc. 1109/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.112º do Código de pro-
cedimento Administrativo (aprovado pelo De-
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creto-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da 
afixação do presente Edital, e em cumprimen-
to do despacho proferido Senhor vereador do 
pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Manuel 
Monteiro, em 29/08/2018, o(s) proprietário(s), 
arrendatário(s), usufrutuário(s) e demais titula-
res de direitos reais sobre o terreno, sito ao lon-
go da travessa da Costa de Cima, da união de 
freguesias de pedroso e Seixezelo, deste mu-
nicípio, da ordem de 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.
Ao abrigo do disposto nas alíneas a) e c) do ar-
tigo 124.º do Código de procedimento Adminis-
trativo, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 07 de janeiro, é dispensada a audiên-
cia dos interessados, justificada pela necessida-
de urgente e imperiosa de remover a situação 
de grave insalubridade, de perigo de incêndio 
e de risco acrescido para a saúde pública que 
decorre da densidade, altura e qualidade da ve-
getação e ainda da constatação de circunstan-
cialismos, meteorológicos ou de localização do 
imóvel, que potenciam a possibilidade de ocor-
rência concreta e efetiva de resultados danosos 
para pessoas e bens e ainda para o interesse 
público em presença;
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, 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.
A posse administrativa é realizada pelos servi-
ços municipais competentes, mediante a elabo-
ração de um auto de posse onde, para além de 
se identificar o ato aqui expresso, se especifi-
cam demais elementos que se revelem por per-
tinentes elencar. As quantias relativas às despe-
sas realizadas no âmbito da execução coerciva, 
incluindo quaisquer indemnizações ou sanções 
pecuniárias, que a administração tenha de su-
portar para o efeito, são de conta dos infratores. 
Ao prazo aqui fixado acresce uma dilação de 
30 dias. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(1109/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/2018/32107
vila Nova de gaia, 31-08-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 17/09/2018

eDt-CmVNG/2018/578
(proc. 422/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) 
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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 cumprimen-
to do despacho proferido Senhor vereador do 
pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Manuel 
Monteiro, em 27/08/2018, o(s) proprietário(s), 
arrendatário(s), usufrutuário(s) e demais titu-
lares de direitos reais sobre o terreno, sito na 
ruA Do pANgIM, logradouro da habitação 
sita com o nº 32, da freguesia de oliveira do 
Douro, 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.
A posse administrativa é realizada pelos servi-
ços municipais competentes, mediante a elabo-
ração de um auto de posse onde, para além de 
se identificar o ato aqui expresso, se especifi-
cam demais elementos que se revelem por per-
tinentes elencar. As quantias relativas às despe-
sas realizadas no âmbito da execução coerciva, 
incluindo quaisquer indemnizações ou sanções 
pecuniárias, que a administração tenha de su-
portar para o efeito, são de conta dos infratores.
Ao prazo aqui fixado acresce uma dilação de 
30 dias.
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(422/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/2018/32056
vila Nova de gaia, 30-08-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 17/09/2018

eDt-CmVNG/2018/580
(proc. 1500/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 proce-
dimento Administrativo (aprovado pelo Decre-
to-lei n.º 4/2015, de 7 de Janeiro), através da 
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afixação do presente Edital, e em cumprimen-
to do despacho proferido Senhor vereador do 
pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Manuel 
Monteiro, em 31/07/2018, o(s) proprietário(s), 
arrendatário(s), usufrutuário(s) e demais titula-
res de direitos reais sobre o terreno, sito rua 
da Tranqueira, junto aos nºs 482/484, da Fre-
guesia de oliveira do Douro, deste município, 
da ordem de limpeza, corte de material vege-
tal existente e remoção dos resíduos sobrantes, 
verdes ou outros quaisquer, em cumprimento 
do disposto nos artigos 33.º e 49.º, alínea b), 
do regulamento Municipal de resíduos Sóli-
dos urbanos e Limpeza pública de vila Nova de 
gaia, concedendo-lhe, para o efeito, o prazo de 
15 dias úteis.
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. 
Ao abrigo do disposto nas alíneas a) e c) do 
artigo 124.º do Código de procedimento Ad-
ministrativo, aprovado em anexo ao Decreto-
-Lei n.º 4/2015, de 07 de Janeiro, é dispensada 
a audiência dos interessados, justificada pela 
necessidade urgente e imperiosa de remover a 
situação de grave insalubridade, de perigo de 
incêndio e de risco acrescido para a saúde pú-
blica que decorre da densidade, altura e quali-
dade da vegetação e ainda da constatação de 
circunstancialismos meteorológicos e de locali-
zação do imóvel que potenciam a possibilidade 
de ocorrência concreta e efetiva de resultados 
danosos para pessoas e bens e ainda para o in-
teresse público em presença.
Mais se notifica que, após o decurso do prazo 
concedido para o efeito, e constatada a manu-
tenção da situação de insalubridade e insegu-
rança detetada, nos termos e para os efeitos do 
disposto no n.º 2 do art.º 149.º e ss. do DL n.º 
442/91, de 15 de Novembro, alterado pelo DL 
n.º 61/96, de 31/01, aplicável por força do dis-
posto no art.º 6.º, do DL n.º 4/2015, de 07/01, 

será tomada posse administrativa do terreno 
com vista à execução coerciva dos trabalhos.
A posse administrativa é realizada pelos servi-
ços municipais competentes, mediante a elabo-
ração de um auto de posse onde, para além de 
se identificar o ato aqui expresso, se especifi-
cam demais elementos que se revelem por per-
tinentes elencar. As quantias relativas às despe-
sas realizadas no âmbito da execução coerciva, 
incluindo quaisquer indemnizações ou sanções 
pecuniárias, que a administração tenha de su-
portar para o efeito, são de conta dos infratores. 
Ao prazo aqui fixado acresce uma dilação de 
30 dias. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(1500/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/2018/31242
vila Nova de gaia, 22-08-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 17/09/2018

eDt-CmVNG/2018/581
(proc. 99/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 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 
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do despacho proferido pelo Senhor vereador 
do pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Ma-
nuel Monteiro, em 31/07/2018, ao abrigo da sub-
delegação de competências constante do des-
pacho n. 47/pCM/2017 de 27 de outubro, o(s) 
proprietário(s), arrendatário(s), usufrutuário(s) 
e demais titulares de direitos reais sobre o ter-
reno, sito na rua Nova, traseiras do nº 267, da 
freguesia de Avintes, deste município, da or-
dem de 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 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. 
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.
Ao abrigo do disposto nas alíneas a) e c) do ar-
tigo 124.º do Código de procedimento Adminis-
trativo, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 07 de janeiro, é dispensada a audiên-
cia dos interessados, justificada pela necessida-
de urgente e imperiosa de remover a situação 
de grave insalubridade, de perigo de incêndio 
e de risco acrescido para a saúde pública que 
decorre da densidade, altura e qualidade da ve-

getação e ainda da constatação de circunstan-
cialismos, meteorológicos ou de localização do 
imóvel, que potenciam a possibilidade de ocor-
rência 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 
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 
(99/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/2018/31179
vila Nova de gaia, 22-08-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 17/09/2018

eDt-CmVNG/2018/583
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo - TrA-
vESSA DAS poNTES, CANELAS
Manuel António Correia Monteiro, vereador da 
Câmara Municipal de vila Nova de gaia
TorNA pÚBLICo que, por deliberação da 
Exma. Câmara Municipal, tomada na reunião de 
03/09/2018, foi aprovada a seguinte poSTurA 
MuNICIpAL DE TrâNSITo:
• Implementação de sentido único de circula-
ção automóvel na Travessa das pontes, sentido 
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de circulação oeste-este
para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de gaia, 11/09/2018
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 17/09/2018

eDt-CmVNG/2018/584
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo - prAçA 
SouSA CALDAS, SANTA MArINhA
Manuel António Correia Monteiro, vereador da 
Câmara Municipal de vila Nova de gaia
TorNA pÚBLICo que, por deliberação da 
Exma. Câmara Municipal, tomada na reunião de 
03 de Setembro de 2018, foi aprovada a seguin-
te poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo:
- Implementação do sinal B2 (STop) na praça 
Sousa Caldas, junto à intersecção com a rua 
José Mariani
para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de gaia, 13 de Setembro de 2018
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 18/09/2018

eDt-CmVNG/2018/585
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo - ruA Do 
FoNTÃo, 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 
6 de agosto de 2018, foram aprovadas as se-
guintes poSTurAS MuNICIpAIS DE TrâNSITo:
Colocação de sinalização vertical, sinal B2 
(STop), nos seguintes locais, na Freguesia de 
Canidelo:
• RUA DO FONTÃO (entroncamento com Rua 
de Busto;
• NOVO ARRUAMENTO (entroncamento com 
rua do Fontão);
• NOVO ARRUAMENTO (entroncamento com 
rua de Bustes)
para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de gaia, 14 de Setembro de 2018
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 18/09/2018

eDt-CmVNG/2018/587
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo - ruA 
proFESSor urBANo DE MourA, vIA ENg.º 
EDgAr CArDoSo, FrEguESIA DA uNIÃo 
DAS FrEguESIAS DE SANTA MArINhA E SÃo 
pEDro DA AFurADA
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 
3 de setembro de 2018, foi aprovada a seguinte 
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo:
prolongamento da aprovação (anteriormen-
te aprovada em reunião de Câmara em 16 de 
abril de 2018),da seguinte postura Municipal de 
Trânsito, a título experimental até Dezembro de 
2018:
1 – Implementação de dois sentidos de circu-
lação na rua professor urbano de Moura, no 
troço compreendido entre a rua Doutor Cos-
ta Matos e a saída da via Eng.º Edgar Cardoso, 
conforme as duas folhas em anexo
2 - reativação da saída proveniente da via 
Eng.º Edgar Cardoso, que faz a ligação à rua 
professor urbano de Moura, conforme as duas 
folhas em anexo
para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de gaia, 12 de setembro de 2018
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 18/09/2018

eDt-CmVNG/2018/589
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo - ruA 
MANuEL MArQuES goMES, CANIDELo
Manuel António Correia Monteiro, vereador da 
Câmara Municipal de vila Nova de gaia
TorNA pÚBLICo que, por deliberação da 
Exma. Câmara Municipal, tomada na reunião de 
03 de Setembro de 2018, foi aprovada a seguin-
te poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo:
- Implementação do sinal B2 (STop), na rua 
Manuel Marques gomes, na interceção com a 
rua da Bélgica
para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de gaia, 12 de Setembro de 2018
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 18/09/2018
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eDt-CmVNG/2018/591
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo - vÁrIoS 
ArruAMENToS, SANTA MArINhA
Manuel António Correia Monteiro, vereador da 
Câmara Municipal de vila Nova de gaia
TorNA pÚBLICo que, por deliberação da 
Exma. Câmara Municipal, tomada na reunião de 
03 Setembro de 2018, foi aprovada a seguinte 
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo:
- Implementação do sinal B2 (STop), na rua 
valente perfeito, junto à intersecção com a rua 
José Falcão
- Implementação do sinal B2 (STop), na rua 
Manuel da Silva Cruz, junto à intersecção com a 
rua José Falcão
para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de gaia, 12 de Setembro de 2018
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 18/09/2018

eDt-CmVNG/2018/592
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo - ruA DA 
DEvESINhA, oLIvAL
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 
03 de Setembro de 2018, foi aprovada a seguin-
te poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo:
• Rua da Devesinha: Implementação de trânsito 
proibido a veículos de peso superior a 3,5t, ex-
ceto a veículos de recolha r.S.u.
para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de gaia, 13 de Setembro de 2018
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 18/09/2018

eDt-CmVNG/2018/594
MANuEL MoNTEIro, vErEADor DA CâMA-
rA MuNICIpAL DE vILA NovA DE gAIA, No 
uSo DAS CoMpETÊNCIAS SuBDELEgADAS 
pELo EXMo. SENhor prESIDENTE DA Câ-
MArA MuNICIpAL DE vILA NovA DE gAIA, 
por DESpACho N.º 47/pCM/2017 DE 27/10:
FAZ SABEr que, por deliberação da Assem-
bleia Municipal de vila Nova de gaia de 14 de 
junho de 2018, e, em cumprimento do disposto 
no art.º 4º do Decreto-Lei n.º 130/2017, de 9 de 

outubro, foi aprovada por unanimidade a pro-
posta da Câmara Municipal quanto à delimita-
ção das Áreas de reconstrução urgente para 
efeitos de enquadramento no programa de 
Apoio à reconstrução de habitação permanen-
te - Incêndios de outubro de 2017, tudo confor-
me certidão em anexo que faz parte integrante 
do presente Edital.
Fazem ainda parte integrante do presente Edi-
tal lista dos edifícios abrangidos e cópia da 
planta da área do município abrangida pelos 
incêndios.
vila Nova de gaia, 13 de setembro de 2018
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
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Data de publicitação: 18/09/2018

eDt-CmVNG/2018/595
proJETo DE rEguLAMENTo QuE proCEDE 
À rEvISÃo Do rEguLAMENTo DE CIrCuLA-
çÃo E opErAçÕES DE CArgA E DESCAr-
gA NA CIDADE DE vILA NovA DE gAIA E Do 
rEguLAMENTo DE CoNDICIoNAMENTo DE 
TrâNSITo E DE ESTACIoNAMENTo No CEN-

Tro hISTÓrICo – ZoNA I
puBLICITAçÃo Do INÍCIo Do proCEDIMEN-
To E pArTICIpAçÃo proCEDIMENTAL
Eduardo vítor rodrigues, presidente da Câma-
ra Municipal de vila Nova de gaia, torna públi-
co, no uso das competências conferidas pela 
alíneas b) e t) do n.º 1 do artigo 35.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, e em cumprimento 
do disposto no n.º 1 do artigo 98.º do Código de 
procedimento Administrativo (CpA), aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, que 
esta Câmara Municipal, em reunião ordinária 
realizada no dia 3 de setembro de 2018, delibe-
rou, com efeitos imediatos, aprovar o início do 
procedimento conducente à revisão do regu-
lamento de Circulação e operações de Carga 
e Descarga na Cidade de vila Nova de gaia e 
do regulamento de Condicionamento de Trân-
sito e de Estacionamento no Centro histórico 
– Zona I.
A recente requalificação, promovida pelo Mu-
nicípio, da Avenida Diogo Leite e da Avenida 
ramos pinto, que assentou no pressuposto da 
sua progressiva pedonalização, determinou a 
necessidade de implementar restrições na cir-
culação rodoviária no Centro histórico, a fim de 
garantir às novas zonas pedonais níveis adequa-
dos de qualidade de circulação, no que respei-
ta à mobilidade, conforto e segurança, daí que, 
após análise à estrutura viária na envolvente ao 
Centro histórico, importa desencadear os ne-
cessários procedimentos de revisão dos regula-
mentos municipais de Circulação e operações 
de Carga e Descarga na Cidade de vila Nova 
de gaia e do regulamento de Condicionamen-
to de Trânsito e de Estacionamento no Centro 
histórico, designadamente, no que respeita à 
mobilidade na Avenida ramos pinto e Avenida 
Diogo Leite, entre a rua Serpa pinto e o Largo 
da ponte Luiz I.
Mais se torna público, que todos aqueles que 
reúnam os requisitos previstos no artigo 68.º 
do CpA poderão constituir-se como interes-
sados no presente procedimento e apresentar 
contributos para a revisão dos regulamentos 
supra mencionados, no prazo de 10 dias úteis, a 
contar da data da publicação do presente Edi-
tal, através de requerimento escrito dirigido ao 
Exmo. Senhor presidente da Câmara Municipal 
de vila Nova de gaia, com as menções cons-
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tantes no artigo 102.º do CpA e remetido para 
o endereço eletrónico etrm@cm-gaia.pt, ou en-
tregue no gabinete de Apoio ao Munícipe.
vila Nova de gaia, paços do Município, 17 de 
setembro  de 2018
o presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de gaia, Eduardo vítor rodrigues
Data de publicitação: 19/09/2018

eDt-CmVNG/2018/597
(proc. 1401/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 pro-
cedimento Administrativo (aprovado pelo De-
creto-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da 
afixação do presente Edital, e em cumprimen-
to do despacho proferido Senhor vereador do 
pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Manuel 
Monteiro, em 10/07/2018, o(s) proprietário(s), 
arrendatário(s), usufrutuário(s) e demais titula-
res de direitos reais sobre o terreno, sito junto 
do nº 399, da rua do Flower, da Freguesia Ca-
nidelo, 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 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. 
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.
A posse administrativa é realizada pelos servi-
ços municipais competentes, mediante a elabo-
ração de um auto de posse onde, para além de 
se identificar o ato aqui expresso, se especifi-
cam demais elementos que se revelem por per-
tinentes elencar. As quantias relativas às despe-
sas realizadas no âmbito da execução coerciva, 
incluindo quaisquer indemnizações ou sanções 
pecuniárias, que a administração tenha de su-
portar para o efeito, são de conta dos infratores. 
Ao prazo aqui fixado acresce uma dilação de 
30 dias. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(1401/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 



Avisos e editAis

Nº 95 | setembro 2018 | boLetim mUNiCiPAL

118

igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: INT-CMvNg/2018/31937
vila Nova de gaia, 29-08-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 19/09/2018

eDt-CmVNG/2018/598
(proc. 111/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 procedi-
mento Administrativo (aprovado pelo Decreto-
-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da afixa-
ção do presente Edital, e em cumprimento do 
despacho proferido pelo Senhor vereador do 
pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Manuel 
Monteiro, em 18/07/2018, ao abrigo da subde-
legação de competências constante do des-
pacho n. 47/pCM/2017 de 27 de outubro, o(s) 
proprietário(s), arrendatário(s), usufrutuário(s) 
e demais titulares de direitos reais sobre o ter-
reno, sito rua Estamparia de Lavadores, ao lado 
do nº 1333, da Freguesia de Canidelo deste mu-
nicípio, da intenção desta autoridade adminis-
trativa ordenar, a execução, a promover no pra-
zo de 15 dias úteis, da limpeza da vegetação e 
demais resíduos, existentes no referido terreno, 
promovendo, entre outros, a proliferação de in-
setos e animais rastejantes, e constituindo, por 
conseguinte, um foco de insalubridade e de in-
segurança (risco de incêndio) no local, em vio-
lação do disposto no art.º 33.º do regulamento 
Municipal de resíduos Sólidos urbanos e Lim-
peza 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 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 
(111/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/2018/31585
vila Nova de gaia, 27-08-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
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Data de publicitação: 19/09/2018

eDt-CmVNG/2018/599
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo - rEQuA-
LIFICAçÃo DAS AvENIDAS rAMoS pINTo 
E DIogo LEITE, uNIÃo DE FrEguESIAS DE 
SANTA MArINhA E SÃo pEDro DA AFurADA
Manuel António Correia Monteiro, vereador da 
Câmara Municipal de vila Nova de gaia, TorNA 
pÚBLICo que, por deliberação da Exma. Câma-
ra Municipal, tomada na reunião de 03 DE Se-
tembro de 2018, foi aprovada a seguinte poS-
TurA MuNICIpAL DE TrâNSITo:
- Implementação de restrições ma circulação 
rodoviária no Centro histórico e envolvente, 
nomeadamente:
Avenida ramos pinto e Avenida Diogo Leite, 
entre a rua Serpa pinto e o Largo da ponte Luiz 
I 
1. Definir o troço como zona de coexistência, 
nos termos do Artigo 78º - A do Código da Es-
trada, com velocidade máxima permitida de 20 
Km/h;
2. permitir o acesso a veículos automóvel para 
a realização de cargas e descargas, limitado a 
determinadas categorias de utilizadores pre-
viamente autorizados, no período compreendi-
do entre as 6h e as 10h. Não são abrangidos por 
estes condicionamentos os veículos que asse-
guram o funcionamento das Caves do vinho do 
porto, desde que previamente autorizados;
3. permitir a circulação de veículos de emer-
gência;
4. permitir a circulação de velocípedes;
5. proibir a circulação automóvel e de motoci-
clos, exceto para os autorizados
rua Cândido dos reis, entre a Avenida Diogo 
Leite e a rua Conselheiro veloso da Cruz 
1. Definir arruamento com sentido único, de 
Norte para Sul
rua guilherme gomes Fernandes, entre a rua 
Afonso III e a rua Cândido dos reis
1. Definir arruamento com sentido único, de 
poente para Nascente
rua Luís de Camões, entre a rua general Torres 
e a rua Cândido dos reis
1. Definir arruamento com sentido único, de 
Nascente para poente
para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal

vila Nova de gaia, 17 de Setembro de 2018
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 20/09/2018

eDt-CmVNG/2018/602
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 15 de outubro 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 recepção da Câmara até às 17 horas da 
terça-feira imediatamente anterior à reunião 
pública agendada para aquele dia 15.10.2018-
E para constar se lavrou o presente Edital que 
vai ser afixado no átrio Municipal
vila Nova de gaia, 19 de setembro de 2018.
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 21/09/2018

eDt-CmVNG/2018/603
(proc. 1190/SAL/2017)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 
do nº.1 e nº.3, do art.º 112º do Código de proce-
dimento Administrativo (aprovado pelo Decre-
to-lei n.º 4/2015, de 7 de Janeiro), através da 
afixação do presente Edital, e em cumprimen-
to do despacho proferido Senhor vereador do 
pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Manuel 
Monteiro, em 05/09/2018, o(s) proprietário(s), 
arrendatário(s), usufrutuário(s) e demais titula-
res de direitos reais sobre o terreno, sito rua 
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do Morangal, entre os nºs292 e 260, da Fre-
guesia de Arcozelo, deste município, da ordem 
de limpeza, corte de material vegetal existente 
e remoção dos resíduos sobrantes, verdes ou 
outros quaisquer, 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, con-
cedendo-lhe, para o efeito, o prazo de 15 dias 
úteis. 
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. 
Ao abrigo do disposto nas alíneas a) e c) do 
artigo 124.º do Código de procedimento Ad-
ministrativo, aprovado em anexo ao Decreto-
-Lei n.º 4/2015, de 07 de Janeiro, é dispensada 
a audiência dos interessados, justificada pela 
necessidade urgente e imperiosa de remover a 
situação de grave insalubridade, de perigo de 
incêndio e de risco acrescido para a saúde pú-
blica que decorre da densidade, altura e quali-
dade da vegetação e ainda da constatação de 
circunstancialismos meteorológicos e de locali-
zação do imóvel que potenciam a possibilidade 
de ocorrência concreta e efetiva de resultados 
danosos para pessoas e bens e ainda para o in-
teresse público em presença.
Mais se notifica que, após o decurso do prazo 
concedido para o efeito, e constatada a manu-
tenção da situação de insalubridade e insegu-
rança detetada, nos termos e para os efeitos do 
disposto no n.º 2 do art.º 149.º e ss. do DL n.º 
442/91, de 15 de Novembro, alterado pelo DL 
n.º 61/96, de 31/01, aplicável por força do dis-
posto no art.º 6.º, do DL n.º 4/2015, de 07/01, 
será tomada posse administrativa do terreno 
com vista à execução coerciva dos trabalhos.
A posse administrativa é realizada pelos servi-
ços municipais competentes, mediante a elabo-
ração de um auto de posse onde, para além de 
se identificar o ato aqui expresso, se especifi-

cam demais elementos que se revelem por per-
tinentes elencar. As quantias relativas às despe-
sas realizadas no âmbito da execução coerciva, 
incluindo quaisquer indemnizações ou sanções 
pecuniárias, que a administração tenha de su-
portar para o efeito, são de conta dos infratores. 
Ao prazo aqui fixado acresce uma dilação de 
30 dias. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(1190/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/2018/33251
vila Nova de gaia, 09-11-2018 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 21/09/2018

eDt-CmVNG/2018/604
(proc. 497/SAL/2017)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 
do n.º 1 e no n.º 3 do artigo 112.º do Código de 
procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, através 
da afixação do presente Edital e em cumpri-
mento do despacho proferido pelo Senhor ve-
reador do pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. 
Manuel Monteiro, em 18/09/2017, ao abrigo da 
subdelegação de competências constante do 
despacho n.º 14/pCM/2014 de 10 de março, o(s) 
proprietário(s), arrendatário(s), usufrutuário(s) 
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e demais titulares de direitos reais sobre o ter-
reno, sito Travessa do Corvadelo, junto ao nº 117, 
Freguesia de Serzedo e perosinho, deste muni-
cípio.
DA orDEM, proferida por esta autoridade ad-
ministrativa no âmbito do processo de fiscaliza-
ção n.º 497/SAL/2017, de execução de trabalhos 
de limpeza, corte de material vegetal existente 
e remoção dos resíduos sobrantes, verdes ou 
outros quaisquer, do terreno de que é legal 
detentor(a), em cumprimento do disposto nos 
artigos 33.º e 49.º, alínea b), do regulamento 
Municipal de resíduos Sólidos urbanos e Lim-
peza pública de vila Nova de gaia, conceden-
do-lhe, para o efeito, o prazo de 15 dias.
Com efeito, decorre do disposto no sobredito 
artigo 33.º que é proibida a existência de ár-
vores, arbustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou 
quaisquer resíduos nos terrenos ou logradou-
ros dos prédios rústicos ou urbanos quando 
constituam perigo de incêndio ou para a saúde 
pública, cuja violação, de acordo com o dispos-
to na alínea b) do artigo 49.º do citado regula-
mento, constitui contraordenação, passível de 
coima graduada de uma vez até um máximo de 
cinco vezes o salário mínimo nacional. 
Ao abrigo do disposto nas alíneas a) e c) do 
artigo 124.º do Código de procedimento Admi-
nistrativo, é dispensada a audiência dos inte-
ressados, justificada pela necessidade urgente 
e imperiosa de remover a situação de grave in-
salubridade, de perigo de incêndio e de risco 
acrescido para a saúde pública que decorre da 
densidade, altura e qualidade da vegetação e 
ainda da constatação de circunstancialismos, 
meteorológicos ou de localização do imóvel, 
que potenciam a possibilidade de ocorrência 
concreta e efetiva de resultados danosos para 
pessoas e bens e ainda para o interesse público 
em presença. 
Mais se notifica que, após o decurso do prazo 
de 15 dias sem que se mostre cumprida a or-
dem, promover-se-á, imediatamente, a tomada 
de posse administrativa do imóvel com vista à 
execução coerciva da ordem proferida e incum-
prida, nos termos do disposto no n.º 2 do 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 497/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/2018/31596
vila Nova de gaia, 27-08-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 21/09/2018

eDt-CmVNG/2018/605
(proc. 737/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-



Avisos e editAis

Nº 95 | setembro 2018 | boLetim mUNiCiPAL

122

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 pro-
cedimento Administrativo (aprovado pelo De-
creto-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da 
afixação do presente Edital, e em cumprimen-
to do despacho proferido Senhor vereador do 
pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Manuel 
Monteiro, em 27/08/2018, o(s) proprietário(s), 
arrendatário(s), usufrutuário(s) e demais titula-
res de direitos reais sobre o terreno, sito, na rua 
do progresso junto ao nº 57, da união de Fre-
guesias de Serzedo/perosinho, 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 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 torna-se efetiva, devendo cumprir com o 
determinado no prazo que lhe foi concedido.

Informa-se, por fim, que o presente processo 
(737/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/2018/32143
vila Nova de gaia, 31-08-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 21/09/2018

eDt-CmVNG/2018/606
(proc. 1069/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 pro-
cedimento Administrativo (aprovado pelo De-
creto-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da 
afixação do presente Edital, e em cumprimen-
to do despacho proferido Senhor vereador do 
pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Manuel 
Monteiro, em 30/08/2018, o(s) proprietário(s), 
arrendatário(s), usufrutuário(s) e demais titu-
lares de direitos reais sobre o terreno, sito ao 
lado e traseiras do nº 855, da rua de paços, da 
união de freguesias de Serzedo e perosinho, 
deste município, da ordem de execução, a pro-
mover 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 
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do regulamento Municipal de resíduos Sólidos 
urbanos e Limpeza pública do Município de 
vila Nova de gaia.
Ao abrigo do disposto nas alíneas a) e c) do 
artigo 124.º do Código de procedimento Ad-
ministrativo, aprovado em anexo ao Decreto-
-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro, é dispensada 
a audiência dos interessados, justificada pela 
necessidade urgente e imperiosa de remover a 
situação de grave insalubridade, de perigo de 
incêndio e de risco acrescido para a saúde pú-
blica que decorre da densidade, altura e qua-
lidade da vegetação e ainda da constatação 
de circunstancialismos, meteorológicos ou de 
localização do imóvel, que potenciam a possi-
bilidade de ocorrência concreta e efetiva de re-
sultados danosos para pessoas e bens e ainda 
para o interesse público em presença.
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, 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.
A posse administrativa é realizada pelos servi-
ços municipais competentes, mediante a elabo-
ração de um auto de posse onde, para além de 
se identificar o ato aqui expresso, se especifi-
cam demais elementos que se revelem por per-
tinentes elencar. As quantias relativas às despe-
sas realizadas no âmbito da execução coerciva, 
incluindo quaisquer indemnizações ou sanções 
pecuniárias, que a administração tenha de su-
portar para o efeito, são de conta dos infrato-
res. 

Ao prazo aqui fixado acresce uma dilação de 
30 dias. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(1069/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/2018/32695
vila Nova de gaia, 09-05-2018 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 21/09/2018

eDt-CmVNG/2018/607
(proc. 820/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. 112º do Código de procedi-
mento Administrativo (aprovado pelo Decreto-
-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da afixa-
ção do presente Edital, e em cumprimento do 
despacho proferido pelo Senhor vereador do 
pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Manuel 
Monteiro, em 18/07/2018, ao abrigo da subde-
legação de competências constante do des-
pacho n. 47/pCM/2017 de 27 de outubro, o(s) 
proprietário(s), arrendatário(s), usufrutuário(s) 
e demais titulares de direitos reais sobre o ter-
reno/logradouro do prédio, sito na Travessa da 
Marinha, n.º 145, da freguesia da Madalena, des-
te município, da intenção desta autoridade ad-
ministrativa ordenar, a execução, a promover no 
prazo de 15 dias úteis, da limpeza da vegetação 
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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 
(820/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/2018/31201

vila Nova de gaia, 22-08-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 21/09/2018

eDt-CmVNG/2018/608
(proc. 917/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. 112º do Código de procedi-
mento Administrativo (aprovado pelo Decreto-
-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da afixa-
ção do presente Edital, e em cumprimento do 
despacho proferido pelo Senhor vereador do 
pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Manuel 
Monteiro, em 05/09/2018, ao abrigo da sub-
delegação de competências constante do des-
pacho n. 47/pCM/2017 de 27 de outubro, o(s) 
proprietário(s), arrendatário(s), usufrutuário(s) 
e demais titulares de direitos reais sobre o ter-
reno sito na Travessa das Zamboeiras, em fren-
te ao nº 358, da Freguesia de Canidelo, deste 
Município.
DA orDEM, proferida por esta autoridade ad-
ministrativa no âmbito do processo de fiscaliza-
ção n.º 917/SAL/2018, de execução de trabalhos 
de limpeza, corte de material vegetal existen-
te e remoção dos resíduos sobrantes, verdes 
ou outros quaisquer, do terreno de que é legal 
detentor(a), em cumprimento do disposto nos 
artigos 33.º e 49.º, alínea b), do regulamento 
Municipal de resíduos Sólidos urbanos e Lim-
peza pública de vila Nova de gaia, conceden-
do-lhe, para o efeito, o prazo de 15 dias.
Com efeito, decorre do disposto no 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 
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perigo de incêndio ou para a saúde pública, 
sendo que, de acordo com o disposto na alínea 
b) do art.º 49.º, do citado regulamento, consti-
tui contraordenação, passível de coima gradua-
da de uma vez até um máximo de cinco vezes o 
salário mínimo nacional. 
Ao abrigo do disposto nas alíneas a) e c) do 
artigo 124.º do Código de procedimento 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 
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.
A posse administrativa é realizada pelos servi-
ços municipais competentes, mediante a elabo-
ração de um auto de posse onde, para além de 
se identificar o ato aqui expresso, se especifi-
cam demais elementos que se revelem por per-
tinentes elencar. As quantias relativas às despe-
sas realizadas no âmbito da execução coerciva, 
incluindo quaisquer indemnizações ou sanções 
pecuniárias, que a administração tenha de su-
portar para o efeito, são de conta dos infrato-
res. 
Ao prazo aqui fixado acresce uma dilação de 
30 dias. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(917/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/2018/32851
vila Nova de gaia, 09-07-2018 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 21/09/2018

eDt-CmVNG/2018/609
(proc. 425/vT/2018)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
FAZ SABEr, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº 1 do art.º 112º do Código de procedi-
mento Administrativo, através da afixação do 
presente Edital, aos interessados – proprietário 
ou proprietários do edifício urbano sito na rua 
Camilo Castelo Branco, n.º 1255, na freguesia de 
Mafamude e vilar do paraíso, concelho de vila 
Nova de gaia, de que, no âmbito do processo 
Administrativo n.º 425/vT/2018, por despacho 
de 13 de agosto de 2018 do Sr. vereador do pe-
louro da Fiscalização Municipal e vistorias Ad-
ministrativas, Dr. Manuel Monteiro, foi proposta 
a seguinte decisão:
Com vista à correção das deficiências assina-
ladas pelos peritos na vistoria administrativa 
realizada a 23 de julho de 2018, de cujo auto se 
anexa cópia, deverá ser ordenado ao proprie-
tário ou proprietários do edifício em causa, nos 
termos previstos no art.º 89º nº 2 do regime 
geral da urbanização e da Edificação (rJuE), 
aprovado pelo DL nº 555/99 de 16 de Dezem-
bro, na redação que lhe foi dada pela Lei nº 
60/2007 de 4 de Setembro, a execução seguin-
tes trabalhos, a completar no prazo máximo de 
30 dias úteis:
1. – EXTErIor
a) Fachada principal/anterior/poente à face da 
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via pública
- reparação do reboco, na zona superior do 
cunhal lateral direito/sul ao lado do portão de 
entrada no prédio.
b) Fachada lateral direita/sul
- remoção da vegetação infestante que está 
“agarrada” à fachada.
c) Cobertura(s) 
- remoção da vegetação infestante existe so-
bre a cobertura em telhado de quatro águas.
- Efetuar revisão geral à cobertura de quatro 
águas, efetuando as consolidações e repara-
ções que porventura venham a ser necessárias.
d) Logradouro
- remoção da vegetação infestante existente 
sobre o muro de vedação, sobre portão de en-
trada no prédio e saliente sobre a via pública.
- remoção da vegetação infestante existente 
na superfície de logradouro.
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 regis-
to fotográfico anexo ao Auto de vistoria que 
não se encontra exposto 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/2018/33388
vila Nova de gaia, 09-12-2018 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 

Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 21/09/2018

eDt-CmVNG/2018/610
(proc. 164/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 cumprimen-
to do despacho proferido Senhor vereador do 
pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Manuel 
Monteiro, em 14/09/2018, o(s) proprietário(s), 
arrendatário(s), usufrutuário(s) e demais titula-
res de direitos reais sobre o terreno, sito Ave-
nida Nuno Tristão, ao lado do nº 362, da união 
de Freguesias de gulpilhares e valadares, des-
te município, da ordem de limpeza, corte de 
material vegetal existente e remoção dos re-
síduos sobrantes, verdes ou outros quaisquer, 
em cumprimento do disposto nos artigos 33.º 
e 49.º, alínea b), 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 úteis. 
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. 
Ao abrigo do disposto nas alíneas a) e c) do 
artigo 124.º do Código de procedimento Ad-
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ministrativo, aprovado em anexo ao Decreto-
-Lei n.º 4/2015, de 07 de Janeiro, é dispensada 
a audiência dos interessados, justificada pela 
necessidade urgente e imperiosa de remover a 
situação de grave insalubridade, de perigo de 
incêndio e de risco acrescido para a saúde pú-
blica que decorre da densidade, altura e quali-
dade da vegetação e ainda da constatação de 
circunstancialismos meteorológicos e de locali-
zação do imóvel que potenciam a possibilidade 
de ocorrência concreta e efetiva de resultados 
danosos para pessoas e bens e ainda para o in-
teresse público em presença.
Mais se notifica que, após o decurso do prazo 
concedido para o efeito, e constatada a manu-
tenção da situação de insalubridade e insegu-
rança detetada, nos termos e para os efeitos do 
disposto no n.º 2 do art.º 149.º e ss. do DL n.º 
442/91, de 15 de novembro, alterado pelo DL n.º 
61/96, de 31/01, aplicável por força do 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.
A posse administrativa é realizada pelos servi-
ços municipais competentes, mediante a elabo-
ração de um auto de posse onde, para além de 
se identificar o ato aqui expresso, se especifi-
cam demais elementos que se revelem por per-
tinentes elencar. As quantias relativas às despe-
sas realizadas no âmbito da execução coerciva, 
incluindo quaisquer indemnizações ou sanções 
pecuniárias, que a administração tenha de su-
portar para o efeito, são de conta dos infratores. 
Ao prazo aqui fixado acresce uma dilação de 
30 dias. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(164/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/2018/33970
vila Nova de gaia, 18-09-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 21/09/2018

eDt-CmVNG/2018/611
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 18 respeitante à 
reunião pública realizada no dia 17 de setem-
bro 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, 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 setembro de 2018.
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 25/09/2018

eDt-CmVNG/2018/612
(proc. 346/SAL/2017)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 
do n.º 1 e no n.º 3 do artigo 112.º do Código de 
procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, atra-
vés da afixação do presente Edital e em cum-
primento do despacho proferido pelo Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Municipal, 
Dr. Manuel Monteiro, em 14/09/2018, ao abri-
go da subdelegação de competências cons-
tante do despacho n.º 47/pCM/2017 de 27 de 
outubro, o(s) proprietário(s), arrendatário(s), 
usufrutuário(s) e demais titulares de direitos 
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reais sobre o terreno, sito na Travessa do rode-
lo, ao lado do n.º 179,  freguesias de Canidelo, 
deste Município.
DA orDEM, proferida por esta autoridade ad-
ministrativa no âmbito do processo de fiscali-
zação n.º 346/SAL/2017, de execução dos tra-
balhos de limpeza, sem destruição do coberto 
vegetal, designadamente corte de material 
vegetal infestante existente e remoção dos re-
síduos sobrantes, verdes ou outros quaisquer, 
promovendo, entre outros, a proliferação de in-
setos e animais rastejantes, e constituindo, por 
conseguinte, foco de insalubridade e de insegu-
rança (risco de incêndio) no local, em cumpri-
mento do disposto nos artigos 33.º, 49.º alínea 
b), do regulamento Municipal de resíduos Só-
lidos urbanos e Limpeza pública de vila Nova 
de gaia, concedendo-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 346/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/2018/33998
vila Nova de gaia, 18-09-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 25/09/2018

eDt-CmVNG/2018/614
(proc. 1558/SAL/2017)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de gaia, no uso das 
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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 proce-
dimento Administrativo (aprovado pelo Decre-
to-lei n.º 4/2015, de 7 de Janeiro), através da 
afixação do presente Edital, e em cumprimen-
to do despacho proferido Senhor vereador do 
pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Manuel 
Monteiro, em 14/09/2018, o(s) proprietário(s), 
arrendatário(s), usufrutuário(s) e demais titula-
res de direitos reais sobre o terreno, sito rua 
de Santa Bárbara, junto ao nº 30, da união de 
Freguesias de Santa Marinha e São pedro da 
Afurada, deste município, da ordem de limpeza, 
corte de material vegetal existente e remoção 
dos resíduos sobrantes, verdes ou outros quais-
quer, em cumprimento do disposto nos artigos 
33.º e 49.º, alínea b), do regulamento Municipal 
de resíduos Sólidos urbanos e Limpeza públi-
ca de vila Nova de gaia, concedendo-lhe, para 
o efeito, o prazo de 15 dias úteis. 
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. 
Ao abrigo do disposto nas alíneas a) e c) do 
artigo 124.º do Código de procedimento Ad-
ministrativo, aprovado em anexo ao Decreto-
-Lei n.º 4/2015, de 07 de Janeiro, é dispensada 
a audiência dos interessados, justificada pela 
necessidade urgente e imperiosa de remover a 
situação de grave insalubridade, de perigo de 
incêndio e de risco acrescido para a saúde pú-
blica que decorre da densidade, altura e quali-
dade da vegetação e ainda da constatação de 

circunstancialismos meteorológicos e de locali-
zação do imóvel que potenciam a possibilidade 
de ocorrência concreta e efetiva de resultados 
danosos para pessoas e bens e ainda para o in-
teresse público em presença.
Mais se notifica que, após o decurso do prazo 
concedido para o efeito, e constatada a manu-
tenção da situação de insalubridade e insegu-
rança detetada, nos termos e para os efeitos do 
disposto no n.º 2 do art.º 149.º e ss. do DL n.º 
442/91, de 15 de Novembro, alterado pelo DL 
n.º 61/96, de 31/01, aplicável por força do dis-
posto no art.º 6.º, do DL n.º 4/2015, de 07/01, 
será tomada posse administrativa do terreno 
com vista à execução coerciva dos trabalhos.
A posse administrativa é realizada pelos servi-
ços municipais competentes, mediante a elabo-
ração de um auto de posse onde, para além de 
se identificar o ato aqui expresso, se especifi-
cam demais elementos que se revelem por per-
tinentes elencar. As quantias relativas às despe-
sas realizadas no âmbito da execução coerciva, 
incluindo quaisquer indemnizações ou sanções 
pecuniárias, que a administração tenha de su-
portar para o efeito, são de conta dos infratores. 
Ao prazo aqui fixado acresce uma dilação de 
30 dias. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(1558/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/2018/33904
vila Nova de gaia, 17-09-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 25/09/2018

eDt-CmVNG/2018/615
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:
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Faz saber, que nos termos do art.º166 do Códi-
go da Estrada, fica por este meio notificado pE-
Dro ALEXANDrE CorEIA DA SILvA C. ESTE-
vES, com última morada conhecida na praceta 
Júlio Duarte, 53 4º Dt.º Tras – Santa Marinha, 
na qualidade de proprietário conforme consta 
na Conservatória do registo de Automóveis, 
de que a polícia Municipal de vila Nova de gaia 
removeu no dia 02/02/2018, ao abrigo do art.º 
164º do Código da Estrada, da rua Dr Ferreira 
Alves, freguesia de gulpilhares, para o Estaleiro 
Municipal, sito na rua do passadouro, Freguesia 
da Madalena, o veículo Ligeiro de passageiros, 
marca Fiat, modelo Marea, matrícula 88-40-hZ, 
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. 054/DpM/vA/2018
N/ ref.ª: SAI-pMvNg/2018/1609
vila Nova de gaia, 22-09-2018 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 25/09/2018

eDt-CmVNG/2018/616
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 17 respeitante à reu-
nião ordinária realizada no dia 3 de setembro 
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, 21 de setembro de 2018.
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 25/09/2018

eDt-CmVNG/2018/617
(proc. 802/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.
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 25 de maio 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 Al-
ves Correia, traseiras do n.º 53 e a rua das En-
costas, junto ao n.º 69-casa 2 , da freguesia de 
Santa Marinha e São pedro da Afurada, deste 
concelho, com efeitos a partir do próximo dia 
30 de outubro de 2018, pelas 8:00 horas, e pelo 
período estritamente necessário ao cumpri-
mento da execução coerciva da ordem de lim-
peza/corte da vegetação espontânea excessiva 
presente no referido terreno e posterior remo-
ção ou eliminação de todos os sobrantes vege-
tais a produzir ou existentes, bem como de ou-
tros tipos de resíduos aí presentes, em violação 
do disposto no art.º 33º e alínea b), do art. 49º, 
do regulamento Municipal de resíduos Sóli-
dos urbanos e Limpeza pública de vila Nova de 
gaia, proferida, em 28/08/2017, por despacho 
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Exmº Senhor vereador do pelouro da Fiscaliza-
ção Municipal, com competência subdelegada 
pelo despacho nº. 14/pCM/2014, de 10 de mar-
ço, do Senhor presidente da Câmara Municipal 
de vila Nova de gaia.
Com efeito,  por despacho de 28  de agosto 
de 2017, do Exm.º Senhor vereador do pelouro 
da Fiscalização Municipal e vistorias Adminis-
trativas, veio a ser ordenado aos proprietários, 
arrendatários, usufrutuários ou entidade que 
a qualquer título detivesse(m) o terreno, que 
procedesse(m), no prazo de 15 dias úteis, à lim-
peza/corte da grande densidade de vegetação, 
existente no terreno, sito na rua Alves Correia, 
traseiras do n.º 53 e a rua das Encostas, junto 
ao n.º 69-casa 2 , da freguesia de Santa Marinha 
e São pedro da Afurada, deste concelho, em 
virtude do seu estado violar o disposto no art.º 
33.º e alínea b), do art.º 49.º, do regulamento 
Municipal de resíduos Sólidos urbanos e Lim-
peza pública de vila Nova de gaia
ora, a ordem proferida veio a ser-lhes devi-
damente notificada, por via de editais afixa-
dos, nos locais de estilo, respetivamente, em 
17/10/2017 e em 20/10/2017.
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 23/01/2018, que a ordem 
proferida não veio a ser cumprida, o que legi-
tima, ora, o recurso à execução coerciva da or-
dem proferida.
Mais se adverte, nos termos do disposto no n.º 
2, do art.º 157.º, do DL n.º 442/91, de 15 de no-
vembro, alterado pelo DL n.º 61/96, de 31/01, de 
que as quantias, relativas às despesas realiza-
das no âmbito da execução coerciva, incluindo 
quaisquer indemnizações ou sanções pecuniá-
rias, que a Administração tenha de suportar 
para o efeito, serão de conta dos infratores.
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: INT-CMvNg/2018/34328
vila Nova de gaia, 20-09-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 27/09/2018

eDt-CmVNG/2018/618
(proc. 1265/SAL/2018)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Dr., Dire-
tor do Departamento de polícia Municipal do 
Município de vila Nova de gaia, no uso das 
competências atribuídas pelo despacho n.º 58/
vMM/2017, de 9 de novembro, do Senhor ve-
reador do pelouro da Fiscalização Municipal 
e vistorias Administrativas, com competência 
subdelegada pelo despacho n.º 47/pCM/2017 
de 27 de outubro de 2017 do Senhor presidente 
da Câmara Municipal, com competência confe-
rida pela Exma. Câmara Municipal na sua reu-
nião de 21 de outubro de 2017
FAZ SABEr, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº 1 do art.º 112º do Código de procedi-
mento Administrativo, através da afixação do 
presente Edital, a todos os interessados – pro-
prietários do prédio urbano sito no Caminho do 
pinheiral, em frente ao nº 59, na freguesia de 
Canidelo deste concelho de vila Nova de gaia 
-, de que, no âmbito do processo Administra-
tivo nº 1265/vT/2018, por despacho de 05 de 
setembro de 2018 do Sr. vereador do pelouro 
da Fiscalização Municipal e vistorias Adminis-
trativas, Dr. Manuel Monteiro foi determinada a 
realização de uma vistoria administrativa ao re-
ferido prédio, a título oficioso, com vista a ava-
liar do seu estado de conservação, nos termos 
e para os efeitos do disposto nos art.os 89º e ss. 
do regime Jurídico da urbanização e da Edi-
ficação (rJuE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
555/99 de 16 de dezembro, na redação que lhe 
foi dada por diversa legislação posterior.
A realização desta vistoria tem por fundamento 
o facto de, em análise prévia sucinta efetuada 
ao local por técnico municipal, se ter apurado 
que aquela edificação apresenta patologias 
suscetíveis de comprometerem as suas condi-
ções de salubridade, segurança ou arranjo es-
tético, nomeadamente:
- Está devoluta e em estado de ruína.
Assim, os peritos adstritos a esta Divisão de 
Fiscalização do Município de vila Nova de gaia 
deslocar-se-ão ao local acima referido no dia 19 
de novembro de 2018, aproximadamente pelas 
09h45m, a fim de se levar a efeito uma vistoria 
administrativa nos termos do disposto no art.º 
90º do regime Jurídico da Edificação e da ur-
banização (rJuE), no sentido de ser analisado 
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o estado de conservação do referido imóvel.
Face ao exposto, solicita-se ao(s) proprietário(s) 
que se digne(m) estar presente(s) no referido 
local, no dia e período indicados.
Nos termos do disposto no nº 3 do art.º 90º 
do rJuE, poderão os aqui notificados, caso o 
desejem, até à véspera da data da realização 
da diligência, indicar um perito para intervir na 
realização da vistoria e/ou formular quesitos 
que queiram ver respondidos pelos peritos par-
ticipantes na vistoria.
Mais se informa que o processo poderá ser con-
sultado no Sector de vistorias Administrativas, 
no Edifício Corpus Christi, ao Largo de Aljubar-
rota, nº 13, vila Nova de gaia (Beira rio) entre 
as 9h e as 12h30 e entre as 14h e as 16h30. 
N/ ref.ª: INT-CMvNg/2018/34374
vila Nova de gaia, 20-09-2018 12:30:00
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 27/09/2018

eDt-CmVNG/2018/619
(proc. 1462/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 pro-
cedimento Administrativo (aprovado pelo De-
creto-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da 
afixação do presente Edital, e em cumprimen-
to do despacho proferido Senhor vereador do 
pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Manuel 
Monteiro, em 14/09/2018, o(s) proprietário(s), 
arrendatário(s), usufrutuário(s) e demais titula-
res de direitos reais sobre o terreno, bem como 
prédio devoluto, sito frente ao nº 439 da rua 
dos Navegantes, e com entrada pela Travessa 
dos Navegantes, sem número, na Freguesia de 
Canidelo, deste Município, da intenção desta 

autoridade administrativa ordenar, a execução, 
a promover no prazo de 15 dias úteis, da limpe-
za 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 in-
salubridade e de insegurança (risco de incên-
dio) no local, em violação do disposto no art.º 
33.º do regulamento Municipal de resíduos Só-
lidos 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 torna-se efetiva, devendo cumprir com o 
determinado no prazo que lhe foi concedido.
A posse administrativa é realizada pelos servi-
ços municipais competentes, mediante a elabo-
ração de um auto de posse onde, para além de 
se identificar o ato aqui expresso, se especifi-
cam demais elementos que se revelem por per-
tinentes elencar. As quantias relativas às despe-
sas realizadas no âmbito da execução coerciva, 
incluindo quaisquer indemnizações ou sanções 
pecuniárias, que a administração tenha de su-
portar para o efeito, são de conta dos infratores.
Ao prazo aqui fixado acresce uma dilação de 
30 dias.
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(1462/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 
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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/2018/34575
vila Nova de gaia, 21-09-2018 12:13:00 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 27/09/2018

eDt-CmVNG/2018/620
(proc. 871/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.112º do Código de pro-
cedimento Administrativo (aprovado pelo De-
creto-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da 
afixação do presente Edital, e em cumprimen-
to do despacho proferido Senhor vereador do 
pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Manuel 
Monteiro, em 14/09/2018, o(s) proprietário(s), 
arrendatário(s), usufrutuário(s) e demais titula-
res de direitos reais sobre o terreno, sito no cru-
zamento da E.N.1, com a rua do pinheiro Manso, 
da união de freguesias de pedroso e Seixeze-
lo, deste município, da ordem de 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.
Ao abrigo do disposto nas alíneas a) e c) do ar-

tigo 124.º do Código de procedimento Adminis-
trativo, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 07 de janeiro, é dispensada a audiên-
cia dos interessados, justificada pela necessida-
de urgente e imperiosa de remover a situação 
de grave insalubridade, de perigo de incêndio 
e de risco acrescido para a saúde pública que 
decorre da densidade, altura e qualidade da ve-
getação e ainda da constatação de circunstan-
cialismos, meteorológicos ou de localização do 
imóvel, que potenciam a possibilidade de ocor-
rência concreta e efetiva de resultados danosos 
para pessoas e bens e ainda para o interesse 
público em presença.
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, 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.
A posse administrativa é realizada pelos servi-
ços municipais competentes, mediante a elabo-
ração de um auto de posse onde, para além de 
se identificar o ato aqui expresso, se especifi-
cam demais elementos que se revelem por per-
tinentes elencar. As quantias relativas às despe-
sas realizadas no âmbito da execução coerciva, 
incluindo quaisquer indemnizações ou sanções 
pecuniárias, que a administração tenha de su-
portar para o efeito, são de conta dos infratores. 
Ao prazo aqui fixado acresce uma dilação de 
30 dias. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(871/SAL/2018) poderá ser consultado junto da 
Divisão de Fiscalização e Contraordenações, no 
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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/2018/34511
vila Nova de gaia, 21-09-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 27/09/2018

eDt-CmVNG/2018/621
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo - vÁrIoS 
ArruAMENToS, vILAr Do pArAÍSo
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 
03 de Setembro de 2018, foi aprovada a seguin-
te poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo:
- Travessa Doutor António vale -  implementa-
ção de sentido único de circulação automóvel 
norte-sul;
- rua da Saibreira, no troço compreendido en-
tre a Travessa da Saibreira e a rua do Dr. Flóri-
do Toscano - implementação de sentido único 
de circulação automóvel este-oeste;
para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de gaia, 26 de Setembro de 2018
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 28/09/20

e.1. reGULAmeNtoS em CoNSULtA PÚbLICA

e.1.1. reGULAmeNto DAS INSÍGNIAS e DIS-
tINÇÕeS HoNorÍFICAS De VILA NoVA De 
GAIA

NoTA JuSTIFICATIvA
DESIgNAçÃo: proJETo DE rEguLAMENTo 
DAS INSÍgNIAS E DISTINçÕES hoNorÍFICAS 
DE vILA NovA DE gAIA 
Lei habilitante: o regulamento das Insígnias 
e Distinções honoríficas de vila Nova de gaia 
é elaborado ao abrigo e no uso da competên-
cia regulamentar conferida pelo artigo 241º da 
Constituição da república e pelas alíneas g) do 
n.º 1 e n) do n.º 2 do artigo 25º do Anexo I da 
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, segundo os 
quais as autarquias locais dispõem de poder re-
gulamentar próprio competindo à Assembleia 
Municipal aprovar os regulamentos com eficá-
cia externa do município e estabelecer a cons-
tituição dos brasões, dos selos e das bandeiras 
do Município e proceder à sua publicação no 
Diário da república.
Síntese do conteúdo: A presente proposta de 
regulamento tem por objeto a ordenação e 
regulamentação conjunta da heráldica com as 
demais insígnias e distinções honoríficas muni-
cipais, a saber:
A) Insígnias: os símbolos heráldicos (Brasão 
de armas, Bandeira e Selo), a marca gráfica de 
vila Nova de gaia e o colar da cidade;  
B) Distinções honoríficas: A chave da cida-
de, a medalha de honra, a medalha de mérito 
municipal, a medalha de bons serviços e dedi-
cação, a placa tributo e as ofertas institucionais.
Antecedentes e Motivação do projeto: o Muni-
cípio de vila Nova de gaia tem direito ao uso de 
brasão de armas, bandeira e selo, nos termos 
da Lei n.º 53/91, de 7 de agosto, que disciplina o 
direito de uso, ordenação e processo de cons-
tituição dos símbolos heráldicos das autarquias 
locais.
Nos termos da alínea n) do n.º 2, do artigo 25.º 
do regime jurídico das autarquias locais (rJAL) 
aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setem-
bro, compete à Assembleia Municipal estabe-
lecer, após parecer da Comissão de heráldica 
da Associação dos Arqueólogos portugueses, 
a constituição do brasão, do selo e da bandeira 

E. rEguLAMENToS
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do Município e proceder à sua publicação em 
Diário da república. 
A heráldica das armas, bandeira e selo do Muni-
cípio de vila Nova de gaia baseia-se, ainda, na 
portaria n.º 7883, publicada no Diário do gover-
no n.º 213 (Iª série), de 10 de setembro de 1934, 
pese embora as alterações entretanto já efetua-
das pelos órgãos democraticamente eleitos, em 
1986 (cfr. deliberação da Assembleia Municipal 
de 22.10.86), relativamente à atualização da 
coroa mural, na sequência da elevação de vila 
Nova de gaia a cidade, em 1984, e da bandeira 
que passou a ser gironada.
Importa, assim, no âmbito de uma nova regula-
mentação das insígnias e das distinções honorí-
ficas municipais, proceder à mera confirmação 
e publicação atualizada, nos termos legais, dos 
referidos símbolos heráldicos de vila Nova de 
gaia, não se afigurando, por tal razão, necessá-
rio ouvir a referida Comissão de heráldica. 
A nova regulamentação, em matéria de insíg-
nias municipais, procede à criação dos Colares 
do presidente da Câmara, dos vereadores e do 
presidente da Assembleia Municipal, tendo, no-
meadamente, em conta:
- Que o seu uso pelos autarcas eleitos é uma 
antiga tradição europeia e portuguesa, como 
é comprovado pela mais diversa iconografia e 
documentação existentes; 
- Que as mais diversas corporações da socieda-
de civil usam regularmente insígnias nos atos 
solenes, dignificando as instituições respetivas;
- Que os eleitos autárquicos representam as 
populações que os elegeram, para quem são 
também o símbolo dos valores democráticos 
e republicanos e que tal valor simbólico deve, 
também, ser expresso no uso das insígnias mu-
nicipais que ilustrem o mandato que assumiram 
e os compromissos que lhes são inerentes.
No âmbito das distinções honoríficas procede-
-se à revisão do regulamento de Concessão de 
Medalhas honoríficas, que vigora há quase 20 
anos, instituindo-se agora a Chave da Cidade, 
como forma de agraciar dignitários ou perso-
nalidades, nacionais ou estrangeiros, que se 
encontrem de visita a vila Nova de gaia, alar-
gando, ainda, o presente regulamento, as áreas 
dos potenciais agraciados com a medalha de 
mérito, a outros domínios das atribuições mu-
nicipais, e criando, simultaneamente, a medalha 

de bons serviços e dedicação, a atribuir aos co-
laboradores da autarquia, incluindo os das suas 
empresas municipais.
Aproveita-se esta ocasião para instituir o dia 20 
de Junho como o Dia do Município, assinalando 
a criação, em 1834, do Concelho de vila Nova 
de gaia. gaia e vila Nova obtiveram autonomia 
política, e ao fundirem-se, reunindo os seus au-
tarcas, pela primeira vez, a 20 de Junho de 1834, 
deram origem ao atual Município de vila Nova 
de gaia. É assim substituído o dia 28 de junho, 
data que vem assinalando o Dia do Município 
mas sem particular significado histórico ou so-
cial para a totalidade do Concelho uma vez que 
marca, apenas, a data da publicação da Lei n.º 
15/84, de 28 de junho de 1984, relativa à ele-
vação de vila Nova de gaia a cidade, à seme-
lhança do que ocorreu com mais de duas de-
zenas de povoações e vilas do nosso país que, 
mediante leis publicadas, nesse mesmo dia, no 
Diário da república, foram também elevadas, 
respetivamente, a vilas e a cidades.
por último regulamenta-se a nova Marca gráfi-
ca do Município, utilizada pelos órgãos e servi-
ços municipais em meios e suportes de comu-
nicação da autarquia, que foi concebida com o 
propósito de reforçar a identidade do Municí-
pio, fazendo prevalecer elementos visuais que, 
sendo facilmente identificáveis, sublinham a 
importância simbólica da Autarquia enquanto 
estrutura promotora da identidade coletiva.
publicitação do procedimento, audição obri-
gatória de outras entidades e consulta pública: 
Em cumprimento do disposto no n.º 1 do arti-
go 98.º do Código do procedimento Adminis-
trativo (CpA), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de janeiro, a Câmara Municipal de 
vila Nova de gaia, na reunião pública de 6 de 
agosto de 2018, deliberou aprovar o início do 
procedimento e participação procedimental 
conducente à elaboração do projeto de regu-
lamento das Insígnias e Distinções honoríficas 
de vila Nova de gaia, tendo fixado o período de 
dez dias úteis para a constituição de interessa-
dos com vista à subsequente apresentação dos 
correspondentes contributos. 
Decorrido o período de publicitação do respeti-
vo Edital com o n.º EDT-CMvNg/2018/511, com 
início a 14 de agosto e termo a 29 de agosto 
de 2018, sem que se tenha verificado a cons-
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tituição de interessados nem a apresentação 
de quaisquer contributos, o projeto de regula-
mento, uma vez elaborado, deverá ser submeti-
do a audiência dos interessados e, ou, consulta 
pública, para recolha de sugestões, nos termos 
dos artigos 100.º e 101.º do CpA.
ponderação de Custos e Benefícios – As medi-
das projetadas neste regulamento com o bene-
fício decorrente da consolidação e atualização 
da disciplina de uma matéria da maior relevân-
cia no âmbito protocolar e, bem assim, do pa-
trimónio histórico e cultural do Município, não 
acarretam diretamente qualquer acréscimo de 
custos para o Município para além dos encar-
gos com a aquisição mediante procedimento 
próprio das novas insígnias e distinções a con-
ceder, respetivos estojos e diplomas. 
paços do Município de vila Nova de gaia, 19 de 
setembro de 2018

proJETo DE rEguLAMENTo DAS INSÍgNIAS 
E DISTINçÕES hoNorÍFICAS DE vILA NovA 
DE gAIA 

preâmbulo
o Município de vila Nova de gaia tem direito 
ao uso de brasão de armas, bandeira e selo, nos 
termos da Lei n.º 53/91, de 7 de agosto, que dis-
ciplina o direito de uso, ordenação e processo 
de constituição dos símbolos heráldicos das au-
tarquias locais.
Nos termos da alínea n) do n.º 2, do artigo 25.º 
do regime jurídico das autarquias locais (rJAL) 
aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setem-
bro, compete à Assembleia Municipal estabe-
lecer, após parecer da Comissão de heráldica 
da Associação dos Arqueólogos portugueses, 
a constituição do brasão, do selo e da bandeira 
do Município e proceder à sua publicação em 
Diário da república. 
A heráldica das armas, bandeira e selo do Muni-
cípio de vila Nova de gaia baseia-se, ainda, na 
portaria n.º 7883, publicada no Diário do gover-
no n.º 213 (Iª série), de 10 de setembro de 1934, 
pese embora as alterações entretanto já efe-
tuadas pelos órgãos democraticamente eleitos, 
por deliberação da Assembleia Municipal de 22 
de outubro de 1986, relativamente à atualiza-
ção da coroa mural, na sequência da elevação 
de vila Nova de gaia a cidade, em 1984, e da 

bandeira que passou a ser gironada.
Importa, assim, no âmbito de uma nova regula-
mentação das insígnias e das distinções honorí-
ficas municipais, proceder à mera confirmação 
e publicação atualizada, nos termos legais, dos 
referidos símbolos heráldicos de vila Nova de 
gaia, não se afigurando, por tal razão, necessá-
rio ouvir a referida Comissão de heráldica. 
A nova regulamentação, em matéria de insíg-
nias municipais, procede à criação dos Colares 
do presidente da Câmara, dos vereadores e do 
presidente da Assembleia Municipal, tendo, no-
meadamente, em conta:
- Que o seu uso pelos autarcas eleitos é uma 
antiga tradição europeia e portuguesa, como 
é comprovado pela mais diversa iconografia e 
documentação existentes; 
- Que as mais diversas corporações da socieda-
de civil usam regularmente insígnias nos atos 
solenes, dignificando as instituições respetivas;
- Que os eleitos autárquicos representam as 
populações que os elegeram, para quem são 
também o símbolo dos valores democráticos 
e republicanos e que tal valor simbólico deve, 
também, ser expresso no uso das insígnias mu-
nicipais que ilustrem o mandato que assumiram 
e os compromissos que lhes são inerentes.
No âmbito das distinções honoríficas procede-
-se à revisão do regulamento de Concessão de 
Medalhas honoríficas, que vigora há quase 20 
anos, instituindo-se, agora, a Chave da Cidade, 
como forma de agraciar dignitários ou perso-
nalidades, nacionais ou estrangeiros, que se 
encontrem de visita a vila Nova de gaia, alar-
gando, ainda, o presente regulamento, as áreas 
dos potenciais agraciados com a medalha de 
mérito, a outros domínios das atribuições mu-
nicipais, e criando, simultaneamente, a medalha 
de bons serviços e dedicação, a atribuir aos co-
laboradores da autarquia, incluindo os das suas 
empresas municipais.
Aproveita-se esta ocasião para instituir o dia 20 
de Junho como o Dia do Município, assinalando 
a criação, em 1834, do Concelho de vila Nova 
de gaia. gaia e vila Nova obtiveram autonomia 
política, e ao fundirem-se, reunindo os seus au-
tarcas, pela primeira vez, a 20 de Junho de 1834, 
deram origem ao atual Município de vila Nova 
de gaia. É assim substituído o dia 28 de junho, 
data que vem assinalando o Dia do Município 
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mas sem particular significado histórico ou so-
cial para a totalidade do Concelho uma vez que 
marca, apenas, a data da publicação da Lei n.º 
15/84, de 28 de junho de 1984, relativa à ele-
vação de vila Nova de gaia a cidade, à seme-
lhança do que ocorreu com mais de duas de-
zenas de povoações e vilas do nosso país que, 
mediante leis publicadas, nesse mesmo dia, no 
Diário da república, foram também elevadas, 
respetivamente, a vilas e a cidades.
por último regulamenta-se a nova Marca gráfi-
ca do Município, utilizada pelos órgãos e servi-
ços municipais em meios e suportes de comu-
nicação da autarquia, que foi concebida com o 
propósito de reforçar a identidade do Municí-
pio, fazendo prevalecer elementos visuais que, 
sendo facilmente identificáveis, sublinham a 
importância simbólica da Autarquia enquanto 
estrutura promotora da identidade coletiva.
o projeto do presente regulamento foi subme-
tido a consulta pública, para recolha de suges-
tões, nos termos do artigo 101.º do CpA. 
Assim:
A Assembleia Municipal de vila Nova de gaia, 
sob proposta da Câmara, ao abrigo da alíneas 
g) do n.º 1  e n) do n.º 2, do artigo 25.º e das alí-
neas k) e ccc) do n.º 1 do artigo 33º do Anexo I 
da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, aprova o 
seguinte regulamento:

Capítulo I
Disposições gerais

Artigo 1.º
(Lei habilitante)

o regulamento das Insígnias e Distinções ho-
noríficas de vila Nova de gaia é elaborado ao 
abrigo e no uso da competência regulamentar 
conferida pelo artigo 241º da Constituição da 
república e pelas alíneas g) do n.º 1 e n) do n.º 
2 do artigo 25º do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 
12 de setembro.

Artigo 2.º
(objeto)

1 - o presente regulamento tem por objeto o 
estabelecimento e regulamentação das insíg-
nias e distinções honoríficas do Município de 
vila Nova de gaia.
2 - Consideram-se insígnias:

a) os símbolos heráldicos;
b) A marca gráfica de vila Nova de gaia –“gAIA 
ToDo uM MuNDo”;
c) As insígnias municipais do presidente da Câ-
mara, dos vereadores e do presidente da As-
sembleia Municipal.
3 - São distinções honoríficas:
a) A chave da cidade; 
b) A medalha de honra;
c) A medalha de mérito municipal;
d) A medalha de bons serviços e dedicação;
e) As placas tributo e ofertas institucionais.

Artigo 3.º
(Modelos)

os modelos das insígnias e distinções honorífi-
cas instituídas pelo Município de vila Nova de 
gaia nos termos do presente regulamento, com 
exceção das referidas no artigo 19.º, são apro-
vados e publicados pela Assembleia Municipal 
sob proposta da Câmara Municipal. 

Artigo 4.º
(Agraciamento a título póstumo)

As distinções honoríficas podem ser concedi-
das a título póstumo.

Capítulo II
Insígnias

Artigo 5.º
(Símbolos heráldicos)

1 - os símbolos heráldicos do Município de vila 
Nova de gaia são os seguintes:
a) Brasão de armas de prata, com uma torre 
torreada de negro, aberta e iluminada do cam-
po, rematada por um homem sainte, vestido de 
vermelho e tocando uma buzina de ouro. A torre 
acompanhada por dois cachos de uvas de ouro, 
folhadas e troncadas de verde. Em chefe, dois 
escudetes das armas antigas de portugal; em 
contra-chefe duas faixas ondadas de azul. Co-
roa mural de cinco torres de prata. Listel branco 
com a legenda “vila Nova de gaia” a preto;
b) Bandeira gironada de amarelo e negro, cor-
dões e borlas de ouro e de negro. haste e lan-
ças douradas;
c) Selo circular tendo ao centro as peças 
das armas sem indicação das cores. Em volta, 
dentro de círculos concêntricos, a legenda “vila 
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Nova de gaia”. 
2 - o Município de vila Nova de gaia tem direito 
ao uso do seu brasão de armas, bandeira e selo 
nos termos da Lei n.º 53/91, de 7 de agosto, e 
do presente regulamento.
3 - A Bandeira de vila Nova de gaia existe em 
três versões:
a) Bandeira de arvorar, sem brasão - tem as pro-
porções de 2:3 e destina-se a ser arvorada em 
mastros ou hastes, dentro ou fora de edifícios;
b) Bandeira de arvorar, com brasão - tem as 
mesmas proporções e usa-se para o mesmo fim 
da primeira;
c) Bandeira de desfile (estandarte) - tem as 
proporções de 1:1, é feita de seda, com cordões 
e borlas de ouro e negro, haste e lança doura-
das com o brasão municipal ao centro e desti-
na-se a ser transportada em desfiles ou outras 
cerimónias, representando o Município de vila 
Nova de gaia.

Artigo 6.º
(Marca gráfica do Município de vila Nova de 

gaia)
1 - A marca de gaia é utilizada pelos órgãos e 
serviços municipais em meios e suportes de 
comunicação da autarquia, tendo sido conce-
bida com o propósito de reforçar a identidade 
do Município, fazendo prevalecer elementos 
visuais que, sendo facilmente identificáveis, su-
blinham a importância simbólica da Autarquia 
enquanto estrutura promotora da identidade 
coletiva.
2 - A marca de gaia, cujos logótipos consti-
tuem o anexo I ao presente regulamento, des-
de a composição de cada letra por polígonos 
(15 no total, representando as 15 freguesias que 
compõem a cidade), representando uma visão 
de modernidade e futuro, às cores utilizadas, 
traduz as quatro grandes dimensões, a seguir 
discriminadas, em que é possível organizar os 
múltiplos atributos do concelho:
a) o verde remete à primeira dimensão da mar-
ca de gaia que é, desde logo, a própria nature-
za em que gaia é rica, com os seus milhares de 
hectares de espaços naturais protegidos;
b) A segunda dimensão, a amarelo, reporta à 
energia, reporta às pessoas, às instituições e 
empresas e às sinergias que se criam entre elas 
e reporta sobretudo ao potencial humano, à 

vontade de fazer, criar e agir;
c) A terceira dimensão, a vermelho, reporta ao 
património histórico e arquitetónico da cidade, 
as tradições e festas populares que enchem de 
vida o concelho com toda a genuinidade e au-
tenticidade e que lhe fortalece o carácter;
d) A azul, a quarta e última dimensão - vida - re-
porta à água, ao oceano Atlântico, ao rio Dou-
ro e aos inúmeros rios e ribeiras que atravessam 
o concelho e que marcam muita da atividade 
social e económica de muitos gaienses.

Artigo 7.º
(Insígnias Municipais do presidente da Câmara, 
dos vereadores e do presidente da Assembleia 

Municipal)
1 - Enquanto representação simbólica do exercí-
cio do poder autárquico em vila Nova de gaia, 
o presidente da Câmara Municipal, os verea-
dores e o presidente da Assembleia Municipal 
devem usar as respetivas insígnias em ocasiões 
solenes, nomeadamente no Dia do Município, 
em cerimónias de boas-vindas a personalidade 
visitantes ou sempre que o presidente da Câ-
mara o determinar. 
2 - As Insígnias Municipais referidas no número 
anterior são as seguintes:
a) Colar do presidente da Câmara, em ouro, 
tendo ao centro um medalhão com as armas do 
Município e doze medalhas de cada lado, num 
total de vinte e quatro, com as armas de cada 
uma das freguesias, independentemente de se 
encontrarem, ou não, agrupadas administrati-
vamente;
b) Colar do presidente da Assembleia Munici-
pal, formado por uma fita em gorgorão com 
textura adequada, de duas cores (preto e dou-
rado/amarelo, as cores do Município), pendente 
do pescoço sobre o busto, do qual pende um 
medalhão em prata branca, idêntico ao do co-
lar do presidente da Câmara, com as armas do 
Município;
c) Colar dos vereadores, formado por uma fita 
em gorgorão com textura adequada, de duas 
cores (preto e dourado/amarelo, as cores do 
Município), pendente do pescoço sobre o bus-
to, do qual pende um medalhão em bronze, 
idêntico ao do colar do presidente da Câmara, 
com as armas do Município.
3 - A disposição dos brasões no Colar do presi-
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dente da Câmara Municipal obedece a critérios 
geográficos: no seu tramo direito, as freguesias 
de Santa Marinha, São pedro da Afurada, Ca-
nidelo, Mafamude, vilar do paraíso, Madalena, 
gulpilhares, valadares, Arcozelo, Serzedo, pe-
rosinho e São Félix da Marinha; No seu tramo 
esquerdo, as freguesias de oliveira do Douro, 
Avintes, vilar de Andorinho, Canelas, pedroso, 
Seixezelo, olival, Crestuma, Lever, Sandim, grijó 
e Sermonde.
4 - o medalhão do Colar referido no número 
anterior tem forma circular, com o diâmetro de 
70 mm e a espessura de 5 mm; as medalhas, 
com as armas de cada uma das freguesias têm 
a forma circular, com o diâmetro de 25 mm e a 
espessura de 3 mm.
5 - As insígnias são propriedade do Município e 
devem ser entregues ao respetivo eleito, no ato 
de posse, pelos presidentes cessantes, no caso 
do presidente da Câmara e do presidente da 
Assembleia Municipal, devendo estes, por sua 
vez, impô-las aos vereadores eleitos.
6 - Imediatamente após a última reunião do 
mandato, pública ou não, deverão as mesmas 
ser restituídas ao Município.
7 - os eleitos que as usaram podem guardar 
para si um réplica da insígnia desde que a ad-
quiram ao Município pelo preço do respetivo 
custo.
8 - No caso de autarcas que cessem funções 
por imperativo legal de limite de mandatos, te-
rão os mesmos direito a receber graciosamente 
do Município uma réplica da respetiva insígnia.
9 - Só os autarcas em exercício de funções po-
dem usar as insígnias municipais.

Capítulo III
Distinções honoríficas

SECçÃo I
Chave da Cidade de vila Nova de gaia

Artigo 8.º
(Finalidade)

A Chave da Cidade de vila Nova de gaia des-
tina-se a agraciar titulares de órgãos de sobe-
rania, bem como outros dignitários e persona-
lidades, nacionais ou estrangeiros, incluindo na 
qualidade de representantes de pessoas cole-
tivas, que pelo seu reconhecido mérito, prestí-

gio, cargo, ação, serviços excecionais ou contri-
butos para a comunidade, sejam considerados 
dignos dessa distinção e se encontrem em visi-
ta ao Município.

Artigo 9.º
(Título)

1 - A Chave da Cidade de vila Nova de gaia ou-
torga à pessoa singular agraciada o título de Ci-
dadão honorário de vila Nova de gaia podendo 
ser concedido, às pessoas coletivas, quando se 
justifique, o título de Benemérito do Município 
de vila Nova de gaia.
2 - A concessão do título de Benemérito do Mu-
nicípio de vila Nova de gaia deve constar ex-
pressamente da deliberação da Câmara Munici-
pal de vila Nova de gaia.

Artigo 10.º
(Da Chave da Cidade de vila Nova de gaia)

1 - A Chave da Cidade de vila Nova de gaia é 
dourada, na dimensão real de 60 mm de largu-
ra por 160 mm de comprimento, ornamentada 
com atributos de vila Nova de gaia na argo-
la e no palhetão, sendo este sequencialmen-
te numerado no reverso, de um em diante, e 
apresentando, por cima do número, as iniciais 
“C.M.v.N.g.”, igualmente apostas e gravadas.
2 - A Chave da Cidade é entregue em estojo de 
cor preta, de abertura ao alto, forrado de cetim 
amarelo, tendo, na tampa, o brasão da vila de 
vila Nova de gaia estampado a ouro, e repou-
sando a chave sobre coxim de veludo preto, fi-
letado de amarelo.
3 - Existe, confiado ao protocolo, um livro pró-
prio para o registo de atribuição da Chave da 
Cidade, com folhas numeradas, termo de aber-
tura e encerramento, de onde conste o número 
do exemplar, quem o recebeu, a data da reunião 
da Câmara Municipal de vila Nova de gaia em 
que foi deliberada a sua atribuição e a assina-
tura legível de quem o escriturou, com carimbo 
identificativo do nome e cargo aposto.
4 - o livro referido no número anterior, assim 
que encerrado, fica à guarda do Arquivo Muni-
cipal.
5 - o exemplar número um da distinção é, por 
direito próprio, atribuído ao Município de vila 
Nova de gaia e fica exposto, em destaque, no 
Edifício dos paços do Concelho, acompanhado 
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de um verbete explicativo da sua criação e fi-
cha técnica.
6 - os cunhos e matriz da Chave da Cidade são 
propriedade Municipal e só podem ser usados 
com autorização expressa do presidente da Câ-
mara Municipal de vila Nova de gaia.
7 - A guarda e conservação dos artigos acima 
referidos, bem como do sinete de bronze com 
o brasão de armas de vila Nova de gaia, desti-
nado a ser aplicado na tampa dos estojos e dos 
exemplares executados, enquanto não atribuí-
dos, incumbe à unidade orgânica responsável 
pelo protocolo.
8 - A confeção e guarda dos exemplares ne-
cessários da Chave da Cidade fica a cargo da 
unidade orgânica referida número anterior, de-
vendo a respetiva requisição interna mencionar 
sempre o nome da pessoa ou entidade agracia-
da e a data da deliberação da Câmara Municipal 
de vila Nova de gaia.

SECçÃo II
Medalha de honra

Artigo 11.º
(Destinatários)

A Medalha de honra de vila Nova de gaia des-
tina-se a agraciar dignitários, personalidades 
e instituições, nacionais ou estrangeiros, que 
tenham prestado serviços de excecional rele-
vância, contribuindo desse modo para o bem 
social geral, para o bom nome e prestígio do 
Município ou para a sua projeção nacional ou 
internacional. 

Artigo 12.º
(Título)

1 - A atribuição da Medalha de honra outorga à 
pessoa singular agraciada o título de Cidadão 
honorário de vila Nova de gaia podendo ser 
concedido, às pessoas coletivas, quando se jus-
tifique, o título de Benemérito do Município de 
vila Nova de gaia.
2 - A concessão do título de Benemérito do Mu-
nicípio de vila Nova de gaia deve constar ex-
pressamente da deliberação da Câmara Munici-
pal de vila Nova de gaia.

Artigo 13.º
(Da Medalha de honra

1 - A Medalha de honra de vila Nova de gaia 
é dourada, tem formato circular com 44 milí-
metros de diâmetro, 4 milímetros de espessura, 
tendo, no anverso, o respetivo brasão de armas, 
circundado superiormente pela legenda “Muni-
cípio de vila Nova de gaia” e no reverso a le-
genda “honra”.
2 - A Medalha de honra é usada pendente ao 
pescoço de uma fita de gorgorão de três tiras 
com as cores do Município, preto e amarelo, fi-
cando o amarelo ao centro e tendo a largura 
máxima de 40 mm.
3 - É aplicável à Medalha de honra, com as devi-
das adaptações, o disposto no artigo 10.º.

Secção III
Medalha de Mérito Municipal

Artigo 14.º
(Finalidade)

1 - A Medalha de Mérito Municipal destina-se 
a agraciar pessoas singulares ou coletivas, na-
cionais ou estrangeiras, por atos ou serviços 
considerados importantes, relevantes ou exce-
cionais, no domínio das atribuições municipais, 
de onde advenham assinaláveis benefícios para 
vila Nova de gaia e seu prestígio, para a melho-
ria das condições de vida dos seus munícipes 
ou para o seu desenvolvimento futuro.
2 - As Medalhas são atribuídas de acordo com 
uma das seguintes classes de Mérito:
a) Cívico;
b) Serviço público;
c) Cultural;
d) Científico;
e) Educativo
f) Desportivo;
g) profissional;
h) Empresarial.

Artigo 15.º
(graus)

1 - A Medalha de Mérito Municipal compreende 
os graus ouro, prata e Bronze, dependendo a 
concessão de cada um deles, do valor e proje-
ção do agraciado em função do ato praticado 
ou do respetivo curriculum.
2 - A atribuição de um dos graus referidos no 
número anterior não inibe o agraciamento pos-
terior, do mesmo agraciado, com graus de ca-
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tegoria superior.

Artigo 16.º
(Da Medalha de Mérito)

1 - A Medalha de Mérito Municipal com a cor 
correspondente à dos metais de cada grau, 
com um formato circular, 33 milímetros de diâ-
metro, 3 milímetros de espessura, tem, no an-
verso, o respetivo brasão de armas circundado 
superiormente pela legenda “Município de vila 
Nova de gaia” e, no reverso, a legenda “ Mérito 
Municipal” circundada por uma coroa de louros.
2 - A Medalha de Mérito é usada pendente ao 
pescoço de uma fita de gorgorão de três tiras 
iguais com as cores do Município, preto e ama-
relo, ficando o amarelo ao centro e tendo a lar-
gura máxima de 30 mm.
3 - A Medalha de Mérito deve ser entregue em 
estojo preto, de abertura ao alto, forrado de ce-
tim amarelo, tendo, na tampa, o brasão da vila 
de vila Nova de gaia estampado a ouro, e re-
pousando a mesma sobre coxim preto, filetado 
de amarelo.
4 - o registo atualizado de todas as pessoas, 
singulares ou coletivas, agraciadas com as Me-
dalhas de Mérito Municipal ao abrigo do pre-
sente regulamento, deve constar, de modo cro-
nológico, de livro próprio, confiado à unidade 
orgânica responsável pelo protocolo.

SECçÃo Iv
Medalha de Bons Serviços e Dedicação

Artigo 17.º
(Finalidade)

1 - A Medalha de Bons Serviços e Dedicação 
destina-se a agraciar os colaboradores do Mu-
nicípio, incluindo das suas empresas munici-
pais, que:
a) Tenham revelado excecional comportamen-
to, assiduidade, zelo e competência nas suas 
funções ou;
b) Desempenhem as suas funções há mais de 
10, 25 ou 40 anos de serviço.
2 - As medalhas compreendem os graus de 
ouro, prata e Bronze correspondentes aos mó-
dulos de 40, 25 e 10 anos de serviço, respetiva-
mente.
3 - As medalhas, nos seus três graus podem ser 
atribuídas aos colaboradores municipais, inde-

pendentemente do tempo de serviço, no caso 
previsto na alínea a) do n.º 1.
4 - A atribuição de um dos graus referidos no 
n.º 2, não inibe o agraciamento posterior, do 
mesmo agraciado, com outros graus de cate-
goria superior. 
5 - A atribuição de medalhas a colaboradores 
das empresas municipais fica dependente de 
apresentação à Câmara Municipal de proposta 
aprovada pelo respetivo conselho de adminis-
tração.

Artigo 18.º
(Da Medalha de Bons Serviços e Dedicação)

1 - A Medalha de Bons Serviços e Dedicação, 
com a cor correspondente à dos metais de 
cada grau, e um formato circular, com 33 mm 
de diâmetro e 3 mm de espessura, tem, no an-
verso, o respetivo brasão de armas, circundado 
superiormente pela legenda “Município de vila 
Nova de gaia” e, no reverso, a legenda “Bons 
Serviços e Dedicação” circundada por uma co-
roa de louros.
2 – A Medalha de Bons Serviços e Dedicação é 
usada do lado esquerdo do peito, pendente de 
uma fita de gorgorão com 45mm de compri-
mento e 30 mm de largura, com três faixas de 10 
mm de largura, a preto e amarelo, sendo a faixa 
central amarela, tendo uma fivela cuja chapa, 
de 10 mm de largura e 33 mm de comprimento, 
e um travessão, com as cores de ouro, prata ou 
bronze, contendo as legendas “40 anos”, “25 
anos” ou “10 anos”, consoante o grau.
3 - A Medalha de Bons Serviços e Dedicação 
deve ser entregue em estojo preto, de abertu-
ra ao alto, forrado de cetim amarelo, tendo, na 
tampa, o brasão de armas de vila de vila Nova 
de gaia estampado, e repousando a mesma so-
bre coxim de veludo preto, filetado de amarelo.
4 - o registo atualizado de todos os colabo-
radores, agraciados com as Medalhas de Bons 
Serviços e Dedicação pelo Município ao abri-
go do presente regulamento, deve constar, de 
modo cronológico, de livro próprio, confiado à 
estrutura orgânica responsável pelo protocolo.

SECçÃo v
placas Tributo e ofertas Institucionais
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Artigo 19.º
(objeto e regulamentação)

1. o Município pode sempre que tal se justifique 
no âmbito das respetivas atribuições, evocar 
acontecimentos, homenagear ou prestar tribu-
to a personalidades e instituições mediante a 
entrega aos respetivos destinatários de placas 
Evocativas ou de Tributo e, bem assim, por cor-
tesia protocolar, de mini estandartes e outras 
ofertas institucionais.
2. Cabe à Câmara Municipal de vila Nova de 
gaia a competência, delegável no seu presiden-
te, para regular e definir o modelo, caracterís-
ticas, inscrições, potenciais destinatários e de-
mais aspetos relativos às placas e ofertas a que 
alude o presente artigo.
3. Sempre que possível e se justifique, atento 
nomeadamente o elevado valor intrínseco res-
petivo, as placas e ofertas devem ser devida-
mente numeradas e autenticadas com o brasão 
de armas ou a marca gráfica do Município, sen-
do aplicável supletivamente e com as devidas 
adaptações o disposto no artigo 10.º.

CApÍTuLo Iv
procedimento de concessão

SECçÃo I
Conselho Municipal de Avaliação de Méritos

Artigo 20.º
(Competência e composição)

1 - o Conselho Municipal de Avaliação de Méri-
tos é o órgão consultivo da Câmara Municipal 
de vila Nova de gaia em matéria de atribuição 
das distinções honoríficas previstas nas secções 
I a Iv do Capítulo III do presente regulamento, 
competindo-lhe emitir parecer prévio obriga-
tório, mas não vinculativo, sobre qualquer pro-
posta apresentada ao executivo neste âmbito.
2 – o Conselho Municipal de Avaliação de Méri-
tos, para além do presidente da Câmara Muni-
cipal de vila Nova de gaia que preside integra 
ainda:
a) o presidente da Assembleia Municipal de 
vila Nova de gaia;
b) um vereador eleito pelo Executivo Munici-
pal;
c) um Secretário nomeado pelo presidente da 
Câmara. 

3 – o Secretário do Conselho Municipal partici-
pa nos trabalhos sem direito a voto, incumbin-
do-lhe especialmente a organização do arqui-
vo, expediente e todos os serviços do Conselho.

Artigo 21.º
(Dos processos presentes ao Conselho)

1 - o Conselho Municipal de Avaliação de Méri-
tos organiza um processo individual para cada 
homenageado, no qual se mencionam todos os 
serviços prestados que possam justificar a con-
cessão da distinção e o parecer final do órgão.
2 – Tratando-se de colaborador municipal apen-
sa-se ao competente processo:
a) Informação devidamente fundamentada ela-
borada pelo Departamento de recursos huma-
nos referindo a menção qualitativa das classi-
ficações de serviço atribuídas nos últimos três 
anos ao colaborador, no âmbito do SIADAp, ou 
do sistema de notação e classificação de servi-
ço que vigore na empresa municipal respetiva 
para os efeitos da alínea a) do n.º 1 do artigo 17º;
b) Informação devidamente fundamentada ela-
borada pelo titular do cargo dirigente da uni-
dade orgânica em que preste serviço, para os 
efeitos da alínea a) do n.º 1 do artigo 17º;
c) Informação devidamente fundamentada ela-
borada pelo Departamento de recursos hu-
manos ou pelo presidente do Conselho de Ad-
ministração da empresa municipal, referindo a 
contagem do tempo de serviço, para os efeitos 
da alínea b) do n.º 1 do artigo 15º; 
d) Informação devidamente fundamentada ela-
borada pelo órgão estatutariamente compe-
tente da empresa municipal, para os efeitos da 
alínea b) do n.º 1 do artigo 11º;
3 – As informações constantes da alínea c) 
do número anterior devem ser remetidas pelo 
Departamento de recursos humanos ou pelo 
presidente do Conselho de Administração da 
empresa municipal respetiva, ao Conselho Mu-
nicipal de Avaliação de Méritos, em regra, até 31 
de maio de cada ano civil.
4 – As informações constantes da alínea d) do 
n.º 2 devem ser remetidas ao presidente da Câ-
mara Municipal de vila Nova de gaia, em regra, 
até 25 de maio, para remessa ao Conselho Mu-
nicipal, até 31 de maio de cada ano civil.
5 – Sem prejuízo do que precede, o Conselho 
Municipal pode, através do seu presidente, so-
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licitar informações às unidades orgânicas com-
petentes em razão da matéria, tendo em vista a 
obtenção de elementos que possam interessar 
à avaliação do mérito da distinção.
6 – os pareceres do Conselho Municipal cons-
tam de ata e acompanham obrigatoriamente as 
propostas apresentadas a deliberação da Câ-
mara Municipal de vila Nova de gaia. 

SECçÃo II
Deliberação de concessão

Artigo 22.º
(Competência para a concessão)

1 - A Chave da Cidade e a Medalha de honra de 
vila Nova de gaia são concedidas por delibera-
ção da Câmara Municipal de vila Nova de gaia, 
aprovada em votação secreta por maioria de 
dois terços dos seus membros em efetividade 
de funções.
2 - As Medalhas de Mérito Municipal são conce-
didas por deliberação da Câmara Municipal de 
vila Nova de gaia, aprovada em votação secre-
ta por maioria dos seus membros em efetivida-
de de funções.
3 - As Medalhas de Bons Serviços e Dedicação 
são concedidas por deliberação da Câmara Mu-
nicipal de vila Nova de gaia, aprovada em vo-
tação secreta por maioria dos seus membros. 
4 - Quando, nos termos dos números um e dois 
do presente artigo, não estiverem em causa juí-
zos sobre pessoas singulares, a Câmara Muni-
cipal de vila Nova de gaia pode prescindir do 
modo de votação secreto.

CApÍTuLo v
Imposição da distinção honorífica

Artigo 23.º
(Cerimónia de imposição e Dia do Município)

1 - As distinções honoríficas previstas no pre-
sente regulamento devem ser entregues em 
cerimónia pública e solene, agendada para o 
efeito, a realizar, preferencialmente, no Salão 
Nobre dos paços do Concelho.
2 - Quando as circunstâncias o justifiquem, a 
cerimónia referida no artigo anterior pode ser 
realizada noutro local, desde que adequado à 
dignidade do acto.
3 – Anualmente, a 20 de junho, que ora se insti-

tui como “Dia do Município”, com os fundamen-
tos históricos constantes do anexo II ao presen-
te regulamento e que dele faz parte integrante, 
realiza-se uma cerimónia destinada a conceder 
medalhas de mérito municipal e de bons servi-
ços e dedicação. 
4 - No caso de agraciados da polícia Municipal 
ou de Corpos de Bombeiros a imposição da dis-
tinção deve, sempre que possível, ser efetuada 
perante a formatura geral.
5 - A entrega das distinções honoríficas obede-
ce à praxe da cerimónia.

Artigo 24.º
(publicidade)

1 - A imposição das distinções honoríficas es-
tabelecidas no artigo anterior é precedida de 
publicitação adequada, acompanhada, se pos-
sível, com os fundamentos justificativos da atri-
buição dos títulos em causa.
2 - É publicada, anualmente, uma brochura com 
as fotografias dos cidadãos e os “curricula” das 
instituições e dos cidadãos distinguidos com a 
Chave da Cidade, a Medalha de honra e as Me-
dalhas de Mérito Municipal.
3 - É feita menção no Boletim Municipal à iden-
tidade dos colaboradores agraciados com as 
Medalhas de Bons Serviços e Dedicação.

Artigo 25.º
(Diplomas)

1 - A concessão de qualquer distinção honorí-
fica pelo Município é individualmente atestada 
por diploma, encimado pelo brasão de armas 
de vila Nova de gaia, assinado pelo presidente 
da Câmara Municipal e autenticado com o res-
petivo selo branco.
2 - os diplomas correspondentes à concessão 
da Chave da Cidade e à Medalha de honra de 
vila Nova de gaia, devem ter averbado, no ver-
so, o número correspondente ao gravado na in-
sígnia atribuída.
3 - o assento a que se refere o número anterior 
deve, ainda, ser datado e assinado pelo dirigen-
te da unidade orgânica responsável pela Admi-
nistração geral e autenticado com o respetivo 
selo branco.
4 - No diploma correspondente à concessão 
de Medalha de Mérito Municipal, deve constar 
menção da área na qual se destaca o agracia-
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do, bem como do respetivo grau, e, no espa-
ço que precede a data e assinatura, a inscrição 
“por serviços de singular relevância prestados 
ao Município” ou “por assinaláveis benefícios ao 
Município “.
5 - No diploma correspondente à concessão de 
Medalha de Bons Serviços e Dedicação, deve 
constar o respetivo grau, e, no espaço que pre-
cede a data e assinatura, a inscrição “por ter re-
velado no exercício do cargo, exemplares dotes 
de dedicação, zelo, competência, decisão e es-
pírito de iniciativa” ou “ por “x” anos de serviço 
exemplar”, consoante os casos.

CApÍTuLo vI
Disposições finais e Transitórias

Artigo 26.º
(Encargos)

Constitui encargo do Município a aquisição das 
insígnias a conceder, dos respetivos estojos e 
diplomas, bem como das respetivas miniaturas 
e distintivos, quando existentes.

Artigo 27.º
uso das medalhas

1 - As medalhas concedidas pelo Município de-
vem ser usadas no lado esquerdo do peito, à 
esquerda das Condecorações Nacionais, quan-
do as haja, pela ordem por que se encontram 
descritas no presente regulamento e à direita 
das estrangeiras que sejam usadas do mesmo 
lado.
2 - os agraciados podem fazer uso das suas 
medalhas em todas as cerimónias e solenida-
des em que participem.
3 - o direito ao uso das medalhas municipais, 
quando atribuídas a pessoas individuais, é pes-
soal e não se transmite, nem entre vivos nem 
por morte.
4 - Excetua-se do disposto no número anterior 
a distinção a título póstumo em que a insígnia 
concedida é entregue ao legítimo representan-
te do agraciado e apenas pode ser usada no 
decurso da respetiva sessão solene.

Artigo 28.º
(perda do direito às distinções)

1 - perdem direito às distinções honoríficas con-
cedidas pelo Município, aqueles que sejam con-

denados, pela prática de crime doloso, em pena 
de prisão, por sentença transitada em julgado.
2 - A perda do direito referido no número ante-
rior opera por mero efeito do trânsito em julga-
do da sentença, sem necessidade de delibera-
ção da Câmara Municipal de vila Nova de gaia.
3 – Sem prejuízo do referido nos números an-
teriores, os agraciados que, por qualquer ato 
posterior à atribuição das distinções honorífi-
cas concedidas, se tornem indignos de tal re-
compensa, podem ser privados do seu uso, me-
diante deliberação da Câmara Municipal de vila 
Nova de gaia.
4 – A perda do direito, no caso do número ante-
rior, é notificada ao agraciado através de carta 
registada com aviso de receção.

Artigo 29.º
(Sugestões de agraciamento)

1 - A Assembleia Municipal de vila Nova de gaia, 
as Juntas de Freguesia, os organismos oficiais 
localizados no Município, as associações repre-
sentativas de interesses profissionais, sociais, 
desportivos, económicos ou culturais, podem 
apresentar sugestões de agraciamento de pes-
soas singulares ou coletivas, pelo Município.
2 - As sugestões devem ser dirigidas ao presi-
dente da Câmara Municipal e incluir a identifica-
ção completa da pessoa ou entidade a agraciar, 
acompanhada de dados biográficos relevantes, 
bem como da devida fundamentação.

Artigo 30.º
(Manutenção do direito ao uso)

É mantido o direito ao uso de insígnias e títulos 
honoríficos e são confirmadas as prerrogativas 
de titularidade de distinções honoríficas con-
cedidas ao abrigo de deliberações anteriores 
ao presente regulamento, nomeadamente, ao 
abrigo do regulamento da Concessão de Me-
dalhas honoríficas de vila Nova de gaia.

Artigo 31.º
(Aplicação do regulamento)

Compete à Câmara Municipal promover a exe-
cução do presente regulamento, cabendo à 
Assembleia Municipal, sob proposta da Câma-
ra, a competência para o interpretar, modificar 
e suspender, nos termos da legislação aplicável. 
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Artigo 32.º
(Norma revogatória)

Com a entrada em vigor do presente regula-
mento, são revogadas todas as normas regu-
lamentares ou atos administrativos que dispo-
nham diferentemente, sobre as matérias por 
ele abrangidas, nomeadamente o regulamento 
da Concessão de Medalhas honoríficas de vila 
Nova de gaia aprovado pela Assembleia Muni-
cipal a 15 de abril de 1999. 

Artigo 33.º
Entrada em vigor

o presente regulamento entra em vigor no dia 
imediato ao da sua publicação no Diário da re-
pública.

ANEXo I
Logótipos da Marca gráfica de gaia

ANEXo II
FuNDAMENTAçÃo hISTÓrICA DA INSTITuI-
çÃo DE 20 DE JuNho CoMo o DIA Do Mu-
NICÍpIo
o Município de vila Nova de gaia, com a deno-
minação de Julgado de gaia da Terra de San-
ta Maria, já existe como organização municipal 
pelo menos desde o século XIII. Em 1255 foi 
concedido foral à povoação de gaia, cabeça do 
julgado, por D. Afonso III e, em 1288, à povoação 
do Burgo velho do porto, por D. Dinis e D. Isa-
bel, que lhe mudaram o nome para vila Nova de 

rei. Tinha assim este território municipal duas 
povoações reguengas (dois concelhos), além 
de vários coutos eclesiásticos, honras, senho-
rios laicos e freguesias. Na segunda metade do 
século XIv o julgado e os dois concelhos, con-
juntamente com vários outros do Baixo Douro, 
são adstritos a uma nova superestrutura regio-
nal, denominada Termo do porto, cuja cabeça 
passa a ser a cidade situada na margem direita 
do rio Douro, que entretanto passa da situação 
de senhorio episcopal para a de senhorio régio, 
beneficiando a partir daí, de forma sistemática, 
dos impostos cobrados em todos os antigos 
concelhos da sua periferia. Com a reforma ma-
nuelina dos forais, em 1518 os dos antigos con-
celhos de gaia e de vila Nova são fundidos num 
único diploma, passando o concelho a denomi-
nar-se vila Nova de gaia, continuando porém 
incluído no Termo do porto, embora conservan-
do a memória da antiga dualidade municipal e 
algumas das suas prerrogativas administrativas. 
A reaquisição da sua autonomia municipal po-
deria ter sido retomada após a revolução de 24 
de Agosto de 1820 através da Lei de 5 de junho 
e da Constituição de 23 de setembro de 1822, 
que extinguiram os antigos forais e os direitos 
particulares e estabeleceram o funcionamento 
dos municípios (Art.º 219), mas tal não acon-
teceu devido ao regresso do absolutismo pela 
ação de D. Miguel, tendo sido necessário espe-
rar pela vitória liberal para que tal se efetivasse. 
Assim, pelo decreto n.º 23 de 16 de maio de 1832 
que retoma o espírito constitucional, foi resta-
belecida a antiga autonomia municipal de vila 
Nova de gaia, tendo a 28 de maio de 1834 sido 
empossada a primeira comissão administrativa 
para dirigir os destinos do município enquanto 
não houvesse eleições, reunindo pela primeira 
vez a 20 de junho seguinte, numa casa da rua 
dos Marinheiros (depois guilherme gomes Fer-
nandes) n.º 81. Era composta por António da 
rocha Leão, António Tomás da Silva, Francis-
co Alves de oliveira Araújo e José Alves Souto, 
tendo-se desdobrado em esforços para que o 
município se credibilizasse de imediato na nova 
organização administrativa da nação como um 
dos mais ativos do país. Foi pois este o primei-
ro ato deliberadamente assumido pelos repre-
sentantes do município gaiense como o esteio 
que viria a sustentar a sua autonomia no con-
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texto da nova ordem administrativa nacional e 
por isso se delibera que o dia 20 de junho, em 
memória daquela primeira reunião dos autarcas 
gaienses, passe a ser considerado oficialmente 
como o Dia do Município.
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