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assembleia

A.1. MiNUTA DA ATA 26 
reunião ordinária de 11.04.2019
Aos onze dias do mês de abril do ano de dois 
mil e dezanove, a Assembleia Municipal de vila 
Nova de Gaia, reunida em Sessão ordinária, to-
mou as seguintes deliberações: 
1) Foram as Atas n.º 23 de 28.02.2019; n.º 24 de 
14.03.2019 e n.º 25 de 21.03.2019, aprovadas por 
unanimidade. 
2) Foi, no período de Antes da ordem do Dia, 
votado o seguinte documento: 
a) recomendação à Câmara Municipal, apre-
sentada pelo Grupo Municipal do pAN “Alar-
gamento da rede Especialista de Intervenção 
com vítimas de violência à população LGTBI+”, 
aprovada por Maioria, com 08 abstenções (06 
do pSD e 02 do CDS-pp) e 40 votos a favor (20 
do pS, 15 do Grupo Municipal dos presidentes 
de Junta de Freguesia do pS, 02 do BE, 02 da 
CDu e 01 do pAN). 
3) No período da ordem do Dia, foram tomadas 
as seguintes deliberações:
1) A Assembleia Municipal discutiu, nos termos 
do Art.º 3º e do n.º 2 do Art.º 10.º do Estatuto 
do Direito de oposição, a proposta da Câmara 
Municipal quanto ao relatório do Estatuto do 
Direito de oposição, referente ao ponto 4.1. da 
ordem de Trabalhos. 
E, nada mais havendo a tratar, foi esta reunião 
dada por encerrada eram 00 horas e 28 minu-
tos do dia 12 de abril de 2019, 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 Municipal, e 
que foi aprovada por unanimidade. 
primeiro Secretário, José Manuel Couto
presidente da Assembleia Municipal, Albino Al-
meida.

A.1. MiNUTA DA ATA 27
reunião ordinária de 23.04.2019
Aos vinte e três dias do mês de abril do ano de 
dois mil e dezanove, a Assembleia Municipal de 
vila Nova de Gaia, reunida em Sessão ordinária, 
tomou as seguintes deliberações: 
1) Foi um voto de pesar, apresentado pelo Gru-
po parlamentar do pS e subscrito por todos os 
Grupos parlamentares, “pelo falecimento da 
Escritora Maria Alberta Menéres”, aprovado por 
unanimidade. 

2) Foi o ponto 4.2. da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da proposta da Câmara Muni-
cipal quanto ao relatório de Atividades e Conta 
de Gerência do Município de vila Nova de Gaia, 
referente ao ano financeiro de 2018, nos termos 
e para efeitos da alínea l) do n.º 2 do art. 25.º da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro”, aprovado 
por Maioria. com 10 votos contra (06 do pSD, 
02 do CDS-pp e 02 da CDu) e 38 votos a favor 
(20 do pS, 15 do Grupo Municipal dos presiden-
tes de Junta de Freguesia do pS, 02 do BE e 01 
do pAN). 
3) A Assembleia Municipal apreciou, nos ter-
mos e para efeitos da alínea l) do n.º 2 do art.º 
25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a 
“proposta da Câmara Municipal quanto ao In-
ventário de bens móveis e imóveis, direitos e 
obrigações patrimoniais e respetiva avaliação, 
referente ao ano de 2018”, referente ao ponto 
4.3. da ordem de Trabalhos. 
4) Foi o ponto 4.4. da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da proposta da Câmara Mu-
nicipal quanto à 2ª revisão ao orçamento de 
receita e Despesa do Município de vila Nova 
de Gaia, referente ao ano de 2019”, aprovado 
por Maioria, com 08 abstenções (06 do pSD e 
02 do CDS-pp) e 40 votos a favor (20 do pS, 15 
do Grupo Municipal dos presidentes de Junta 
de Freguesia do pS, 02 do BE, 02 da CDu e 01 
do pAN). 
5) Foi o ponto 4.5. da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da proposta da Câmara Mu-
nicipal quanto à autorização da repartição de 
encargos da despesa relativa à prestação de 
Serviços, no âmbito do projeto “Gaia + Suces-
so”, para reforço do apoio aos alunos através 
da Equipa Multidisciplinar, com valor base de 
992 000,00 € (Novecentos e noventa e dois 
mil euros) + IvA à taxa legal de 23%, até termo 
da vigência do projeto, no termo do ano letivo 
2020/2021, do seguinte modo: Ano 2019 – 192 
000,00 € (Cento e noventa e dois mil euros); 
Ano de 2020 – 400 000,00 € (Quatrocentos 
mil euros) e Ano de 2021 - 400 000,00 € (Qua-
trocentos mil euros)”, aprovado por Maioria, 
com 02 abstenções da CDu e 46 votos a favor 
(20 do pS, 15 do Grupo Municipal dos presiden-
tes de Junta de Freguesia do pS, 06 do pSD, 02 
do CDS-pp, 02 do BE e 01 do pAN). 
6) Foi o ponto 4.6. da ordem de Trabalhos “Dis-
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cussão e votação da proposta da Câmara Muni-
cipal quanto à desafetação do domínio público 
municipal da parcela de terreno com 20 m2, so-
licitado por Manuel Duarte pereira Cabral, proc. 
n.º 1270/90 – S. Félix da Marinha”, aprovado por 
Maioria, com 08 abstenções (06 do pSD e 02 
do CDS-pp) e 40 votos a favor (20 do pS, 15 do 
Grupo Municipal dos presidentes de Junta de 
Freguesia do pS, 02 do BE, 02 da CDu e 01 do 
pAN). 
9) Foi Apreciada a Informação Escrita do Exmo. 
Senhor presidente da Câmara Municipal e da 
situação financeira do Município, 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 39 minu-
tos do dia 24 de abril de 2019, 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 Munici-
pal, e que foi aprovada por unanimidade. 
primeiro Secretário, José Manuel Couto
presidente da Assembleia Municipal, Albino Al-
meida.

b.1. ATA N.º 7
rEuNIÃo pÚBLICA DA CâMArA rEALIZADA 
NA JuNTA DE FrEGuESIA DE AvINTES EM 01 
DE ABrIL DE 2019
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: 15 horas.
horA DE ENCErrAMENTo: 17 horas e 10 mi-
nutos.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues fez uma introdução sobre o 
funcionamento das reuniões da Câmara Munici-
pal, tendo dado a palavra ao Senhor presidente 
da Junta de Freguesia de Avintes, Dr. Cipriano 
Castro, que procedeu à abertura formal da pre-
sente reunião.

pErÍoDo ANTES DA orDEM Do DIA
poNTo prÉvIo Nº 1

o Senhor vereador, Dr. Manuel António Correia 
Monteiro, apresentou voto de louvor pela elei-
ção a Bispo do padre Américo Aguiar, nos se-
guintes termos:  
“o padre Américo Aguiar, natural de Matosi-
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nhos, foi ontem, dia 31 de Março, ordenado Bis-
po, na Igreja Santíssima Trindade, no porto, em 
cerimónia presidida pelo Sr. Cardeal D. Manuel 
Clemente.
- Foi pároco de S. pedro de Azevedo, Campa-
nhã
- Foi notário da Cúria Diocesana
- Foi pároco da Sé
- É membro do Cabido desde 2017
- É presidente da Irmandade dos Clérigos de 
2011 a 2019
- É presidente do Conselho de Gerência da re-
nascença Multimédia
- É diretor do Secretariado Nacional das Comu-
nicações Sociais
Considerando que a 1 de Março de 2019, dia 
de S. rosendo, o padre Américo Manuel Alves 
Aguiar foi nomeado pelo papa Francisco, Bispo 
de Dagno, na Albânia, e Bispo Auxiliar do pa-
triarcado de Lisboa;
Considerando o percurso académico na univer-
sidade Católica;
Considerando a diversidade da sua intervenção 
pública quer enquanto clérigo, quer enquanto 
cidadão;
o Executivo Municipal deseja ao novo Bispo as 
maiores felicitações no exercício das suas no-
vas funções e propõe um voto de louvor pela 
respetiva ordenação.”
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, 
aprovar o voto de Louvor pela eleição a Bispo, 
do padre Américo Aguiar, nos termos apresen-
tados.

poNTo prÉvIo Nº 2
A Senhora vereadora, Dra. Marina raquel Lo-
pes Ascensão, deu nota que o Município de vila 
Nova de Gaia participou numa reunião promo-
vida pela Secretaria de Estado das Comunida-
des e dos Negócios Estrangeiros, numa ação de 
apoio a Moçambique. Disse que alguns municí-
pios e entidades estiveram presentes, nomea-
damente a Cruz vermelha e o Instituto Camões. 
Que o Instituto Camões, nesta temática, será o 
interlocutor com Moçambique na gestão das 
verbas disponibilizadas, pelos municípios. Que 
o Município de vila Nova de Gaia irá disponibi-
lizar um apoio de 50 mil euros a Moçambique 
e, neste momento, a Câmara aguarda o diag-
nóstico das necessidades. Que a intenção do 

grupo é de coordenar as intenções dos apoios 
a conceder, de uma forma estruturada. Que, 
neste momento, é este o ponto de situação e, 
em breve, será remetido o diagnóstico das ne-
cessidades, para que se possa gerir, de forma 
coordenada, os apoios a atribuir. Que posterior-
mente, será feito um novo ponto de situação 
sobre este assunto. 

poNTo prÉvIo Nº 3
o Senhor vereador, Dr. José Guilherme Saraiva 
de oliveira Aguiar, informou que o Município de 
vila Nova de Gaia foi reconhecido como Municí-
pio Amigo do Desporto, através dos Jogos Ju-
venis de vila Nova de Gaia.

poNTo prÉvIo Nº 4
o Senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro, associou-se à proposta apresentada 
pelo Senhor vereador, Dr. Manuel António Cor-
reia Monteiro e apresentou uma intervenção 
que a seguir se transcreve (doc. 1):
“LIMpEZA DE TErrENoS
Tendo terminado recentemente o prazo legal 
para a limpeza dos terrenos, por parte dos seus 
proprietários, essa responsabilidade passa a 
partir de hoje para os municípios, que terão as-
sim de substituir-se aos privados incumprido-
res até ao final do mês de maio.
Importa assim fazer um ponto de situação nesta 
matéria, não só relativamente ao ano de 2018, 
mas principalmente e também quanto ao ano 
de 2019.
relativamente ao ano de 2018, julgamos ser 
importante saber qual o número de infrações 
registadas em Gaia e quantas intervenções foi 
o município obrigado a realizar, substituindo-se 
aos proprietários faltosos, tendo em conta os 
recursos disponíveis para o efeito?
Sabemos que em 2018 o município avançou 
com uma candidatura no valor de 400.000 eu-
ros ao abrigo do programa levado a cabo pelo 
Governo nesta matéria, mas ao que julgamos, 
ainda sem resposta.
Ficámos também recentemente a saber que 
este programa apenas comparticipa e paga, 
ao contrário do inicialmente previsto, as verbas 
que constavam das candidaturas às linhas de 
crédito, cujas despesas elegíveis tivessem sido 
já efetuadas, situação que de um modo geral, 
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era desconhecida das autarquias.
Assim, qual é a expectativa do município quan-
to à aprovação do apoio solicitado e que tipo 
de apoio consta do pedido submetido no refe-
rido projeto?
relativamente ao ano de 2019, como está o mu-
nicípio preparado, quer em termos humanos, 
quer em termos materiais, para mais uma vez e 
cumprindo a lei, se substituir aos proprietários 
incumpridores?
vila Nova de Gaia, 1 de abril de 2019.
o Grupo de vereadores do pSD”

poNTo prÉvIo Nº 5
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura, solicitou resposta a pontos prévios rela-
tivos a um aterro, apresentados nas reuniões de 
Câmara, realizadas nos dias 7 de setembro de 
2018 e 15 de outubro de 2018. Solicitou, igual-
mente, resposta a um ponto prévio referente à 
iluminação de Natal, apresentado na reunião de 
Câmara realizada a 29 de outubro de 2019.

poNTo prÉvIo Nº 6
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues apresentou um voto 
de pesar pelo falecimento do Senhor António 
Morais, conhecido como “Toninho da Afurada”, 
ex-presidente da Junta de Freguesia da Afura-
da, o qual submeteu à votação.
Deliberação:
Deliberado, por unanimidade, aprovar o voto 
de pesar pelo falecimento do Senhor António 
Morais, ex-presidente da Junta de Freguesia da 
Afurada.

PrESiDÊNCiA/VErEAÇÃO
AprovAçÃo DEFINITIvA DA ATA Nº 06 DA 
rEuNIÃo (pÚBLICA) DE CâMArA rEALIZA-
DA EM 18 DE MArço DE 2019
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 maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar definitivamente a ata nº 06 da 
reunião pública de Câmara, realizada no dia 18 
de março de 2019.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 

TAXAS por SErvIçoS prESTADoS pELA po-
LÍCIA MuNICIpAL, rELATIvA À rEALIZAçÃo 
Do EvENTo “CorrIDA pETruS ruN”, rEALI-
ZADo No DIA 24 DE MArço DE 2019, No vA-
Lor DE €1.628,10 (MIL SEISCENToS E vINTE E 
oITo EuroS E DEZ CÊNTIMoS), SoLICITADo 
pELA uNIÃo DE FrEGuESIAS DE pEDroSo E 
SEIXEZELo
EDoC/2019/15489
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. 
15.03.2019.”   
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa parcial do pagamen-
to de taxas por serviços prestados pela polícia 
Municipal, no valor de €1.628,10 (mil seiscentos 
e vinte e oito euros e dez cêntimos), relativa à 
realização do evento “Corrida petrus run”, no 
dia 24 de março de 2019, solicitado pela união 
de Freguesias de pedroso e Seixezelo, nos ter-
mos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE LIGAçÃo À CENTrAL DE ALArME 
DoS BoMBEIroS SApADorES, SoLICITADo 
pELo CENTro pAroQuIAL DE oLIvEIrA Do 
Douro, por uM pErÍoDo DE 2 ANoS CoM 
INÍCIo EM ABrIL DE 2019
EDoC/2019/17340
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. 
19.03.2019.”   
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de ligação à central de alarme dos 
Bombeiros Sapadores, solicitado pelo Centro 
paroquial de oliveira do Douro, por um período 
de 2 anos, com início em abril de 2019, nos ter-
mos informados.
CEDÊNCIA GrATuITA Do AuDITÓrIo MuNICI-
pAL, pArA A rEALIZAçÃo DE uM SEMINÁrIo, 
CoM o TEMA “uNIÃo pELA INCLuSÃo” A TEr 
LuGAr No DIA 03 DE ouTuBro DE 2019, So-
LICITADo pELA AppDA-NorTE, ASSoCIAçÃo 
porTuGuESA pArA AS pErTurBAçÕES Do 
DESENvoLvIMENTo E AuTISMo
EDoC/2019/7432
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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. 
19.03.2019.”   
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a cedência gratuita do auditório municipal, 
para a realização de um seminário, com o tema 
“união pela Inclusão” a ter lugar no dia 03 de 
outubro de 2019, solicitado pela AppDA-Norte, 
Associação portuguesa para as perturbações 
do Desenvolvimento e Autismo, nos termos in-
formados.
CEDÊNCIA Do pÁTIo E DAS SALAS Do pÁ-
TIo Do CoNvENTo CorpuS ChrISTI, pArA 
A rEALIZAçÃo DE DIvErSAS INICIATIvAS 
No âMBITo Do DIA INTErNACIoNAL DA pI-
NhoLE, A TEr LuGAr No DIA 28 DE ABrIL 
DE 2019, SoLICITADo pELo INSTITuTo DAS 
ArTES E DA IMAGEM
EDoC/2019/15807
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
5, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
19.03.2019.”   
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a cedência do pátio e das salas do pátio do 
Convento Corpus Christi, para a realização de 
diversas iniciativas, no âmbito do Dia Interna-
cional da pinhole, a ter lugar no dia 28 de abril 
de 2019, solicitado pelo Instituto das Artes e da 
Imagem, nos termos informados.
ACorDo DE pArCErIA A CELEBrAr EN-
TrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA E 
A ACADEMIA DE MÚSICA DE vILAr Do pA-
rAÍSo TENDo EM vISTA A rEALIZAçÃo DA 
“ÓpErA – A FLAuTA MÁGICA”
EDoC/2019/17565
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
6, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.03.2019.”   
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de parceria a celebrar entre 
o Município de vila Nova de Gaia e a Academia 
de Música de vilar do paraíso, tendo em vista 
a realização da “Ópera – A Flauta Mágica”, nos 
termos apresentados.

ToMADA DE poSSE ADMINISTrATIvA DA hA-
BITAçÃo SITA NA ALAMEDA GuILhErME o. 
AGuIAr, BLoCo B, Nº 120, 1º DTo – FrEGuE-
SIA DE ArCoZELo
EDoC/2019/17396
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
7, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.03.2019.”   
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar a tomada de posse adminis-
trativa da habitação sita na Alameda Guilherme 
o. Aguiar, Bloco B, nº 120, 1º Dto – freguesia de 
Arcozelo, nos termos informados.
rASTrEIo orAL – rELATÓrIo No âMBITo 
Do proToCoLo DE CoLABorAçÃo “GAIA 
+ SuSTENTÁvEL”, ForMAçÃo E EDuCAçÃo 
pArA A SAÚDE
EDoC/2019/18617
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
8, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.03.2019.”   
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
pLANo INTEGrADo MuNICIpAL pArA ENvE-
LhECIMENTo
EDoC/2019/18420
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
9, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.03.2019.”   
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o plano Integrado Municipal para o En-
velhecimento, nos termos apresentados.
propoSTA DE rEvoGAçÃo DE proToCoLo 
CoM WE CAME FroM SpACE – ASSoCIAçÃo 
CuLTurAL, A provADo pELA CâMArA Mu-
NICIpAL EM 29 DE AGoSTo DE 2014
EDoC/2019/19881
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
10, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.03.2019.”   
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
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CDS-pp, aprovar a proposta de revogação do 
protocolo celebrado entre o Município de vila 
Nova de Gaia e We Came From Space – Asso-
ciação Cultural, aprovado em 29 de agosto de 
2014, nos termos informados.
CANDIDATurA “JN ToDoS” – AprovAçÃo 
DE CoNTrIBuIçÃo prIvADA
EDoC/2019/12610
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
11, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.03.2019.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a contribuição privada, relativa à can-
didatura “JN ToDoS”, nos termos informados.
CANDIDATurA “vohAr MuNICÍpIoS – vo-
LuNTArIADo orGANIZADo pArA uMA AçÃo 
huMANITÁrIA DE rEFErÊNCIA” – AprovA-
çÃo DE CoNTrIBuIçÃo prIvADA
EDoC/2019/12647
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
12, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.03.2019.”   
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a contribuição privada, relativa à candida-
tura “vohAr MuNICÍpIoS – voLuNTArIADo 
orGANIZADo pArA uMA AçÃo huMANITÁ-
rIA DE rEFErÊNCIA”, nos termos informados.
CEDÊNCIA GrATuITA Do AuDITÓrIo Do 
pArQuE BIoLÓGICo pArA A rEALIZAçÃo 
Do EvENTo 9ªS JorNADAS DE SAÚDE MEN-
TAL, A rEALIZAr NoS DIAS 17 E 18 DE MAIo 
DE 2019, SoLICITADo pELo SErvIço DE pSI-
QuIATrIA E SAÚDE MENTAL Do CENTro 
hoSpITALAr GAIA/ESpINho
EDoC/2019/17315
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
13, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.03.2019.”   
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a cedência gratuita do auditório do parque 
Biológico, para a realização do evento “9ªs Jor-
nadas de Saúde Mental”, a realizar nos dias 17 e 
18 de maio de 2019, solicitado pelo Serviço de 
psiquiatria e Saúde Mental do Centro hospitalar 

Gaia/Espinho, nos termos informados.
CoNTrATo DE ArrENDAMENTo pArA FINS 
NÃo hABITACIoNAIS DA CoMpANhIA FIA-
çÃo DE CrESTuMA
EDoC/2019/19279
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
14, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.03.2019.”   
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura disse que os vereadores do pSD terão 
colocado uma questão relativa à Bienal, numa 
das reuniões anteriores e terá ficado com a 
ideia de que, de dois em dois anos, seria cele-
brado um protocolo com os Artistas de Gaia, 
no valor de 80 mil euros e que, nos anos em 
que não houvesse Bienal, seria realizada a onda 
Bienal, que a Câmara comparticiparia com 40 
mil euros. Que o pressuposto é de que o valor 
que seria estipulado anualmente, incluiria todos 
os encargos relacionados com a Bienal.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse que será fácil de es-
clarecer se o Sr. vereador tiver a oportunidade 
de visitar a Companhia de Fiação de Crestuma. 
Que trata-se de um local que se encontra num 
processo de abandono e de desvalorização há 
muitos anos. Que a comparticipação financeira 
da Câmara, destinada à Bienal, é para a organi-
zação do evento artístico e para toda a logística 
e não para fazer obras nos locais onde o evento 
artístico se vai realizar ou para pagamento do 
arrendamento. Que a comparticipação da Câ-
mara, no valor de 80 mil euros, destina-se ao 
pagamento de toda a estrutura logística, exceto 
o arrendamento de espaços. Que existe a ne-
cessidade objetiva de arrendar um espaço que 
não é municipal e todos os arrendamentos de 
espaços que a Câmara tenha de fazer, não têm 
nada a ver com o subsídio que a Câmara atri-
bui à organização, são de caráter suplementar. 
Que a alternativa que a Câmara tinha, era de 
utilizar um de dois espaços, isto é, utilizar o es-
paço da Junta de Freguesia, que comportaria 
uma exposição com meia dúzia de obras de 
arte, ou continuar a realizar o evento em espa-
ços municipais, que são esmagadoramente na 
malha urbana, continuando com o processo de 
convicção de que a arte é só para os urbanos 
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e não é isso que se pretende. Que o presente 
assunto trata-se de um subsídio extraordinário, 
não para a Bienal, mas para o arrendamento do 
espaço, de forma que a Câmara possa exigir à 
organização da Bienal, que ela se realize no in-
terior do concelho. 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Contrato de Arrendamento para fins 
não habitacionais da Companhia Fiação de 
Crestuma, nos termos informados.
ESTATuTo Do DIrEITo DE opoSIçÃo
EDoC/2019/19932
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
15, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.03.2019.”   
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar o Estatuto do Direito de opo-
sição, nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to à Assembleia Municipal.

DEPArTAMENTO DE PESSOAl
ABErTurA DE CoNCurSoS INTErNoS DE 
ACESSo LIMITADo pArA AS vÁrIAS CATE-
GorIAS DA CArrEIrA DE BoMBEIroS SApA-
DorES
EDoC/2019/19739
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
16, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.03.2019.”   
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a abertura de concursos internos de acesso 
limitado para as várias categorias da carreira de 
Bombeiros Sapadores, os métodos de seleção 
e a designação do júri, nos termos informados.

DEPArTAMENTO DE ASSUNTOS JUrÍDiCOS
opoSIçÃo A proCESSo DE EXECuçÃo FIS-
CAL Nº 1349/06.4BEprT INTENTADA por 
EvArISTo JoAQuIM DA SILvA pErEIrA CoN-
TrA A CâMArA MuNICIpAL DE vIAL NovA 
DE GAIA
EDoC/2019/16242
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 

17, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
15.03.2019.”   
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
rELATÓrIo Do INÍCIo Do proCEDIMENTo 
DE ELABorAçÃo Do rEGuLAMENTo MuNI-
CIpAL DE ATrIBuIçÃo DE BENEFÍCIoS pÚ-
BLICoS
EDoC/201872451
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
18, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.03.2019.”   
Deliberação: Deliberado por unanimidade, sub-
meter, nos termos dos artigos 99º e 101º do 
CpA, a consulta pública, para recolha de suges-
tões, no prazo de 30 dias, a contar da data da 
sua publicação no boletim municipal e na Inter-
net, no sítio institucional da Câmara Municipal, 
do projeto de regulamento Municipal de Atri-
buição de Benefícios públicos e respetiva nota 
justificativa, nos termos informados.
rELATÓrIo Do INÍCIo Do proCEDIMENTo 
DE ELABorAçÃo Do rEGuLAMENTo DE TA-
XAS E ouTrAS rECEITAS Do MuNICÍpIo DE 
vILA NovA DE GAIA
EDoC/2018/8598
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
19, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.03.2019.”   
Deliberação: Deliberado por unanimidade, sub-
meter, nos termos dos artigos 99º e 101º do CpA, 
a consulta pública, para recolha de sugestões, 
no prazo de 30 dias, a contar da data da sua 
publicação no boletim municipal e na Internet, 
no sítio institucional da Câmara Municipal, o 
projeto de regulamento de Taxas e outras re-
ceitas do Município de vila Nova de Gaia (que 
inclui em anexo a fundamentação económico-
-financeira) e respetiva nota justificativa, nos 
termos informados.
ATuALIZAçÃo DE prEçoS SoLICITADA pELA 
EuroMEX
EDoC/2019/6005
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
20, apenas no original.
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Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.03.2019.”   
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 
votos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/
pS.CDS-pp, aprovar a atualização de preços, 
nos termos informados.

DirEÇÃO MUNiCiPAl DE ADMiNiSTrAÇÃO E 
FiNANÇAS

CoNTrATo DE proMESSA DE CoMprA E 
vENDA, CoM EFICÁCIA rEAL, Do TEATro 
ALMEIDA E SouSA, pELo vALor ToTAL DE 
280.000,00 (DuZENToS E oITENTA MIL Eu-
roS) – FrEGuESIA DE AvINTES
EDoC/2018/47902
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
21, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.03.2019.”   
Deliberação: Deliberado por unanimidade, nos 
termos informados, o seguinte:
1- Aprovar a cessação do protocolo outorgado 
entre esta Autarquia e a Fabrica da Igreja paro-
quial de São pedro de Avintes, em 30/08/2009;
2- ratificar o acordo celebrado entre o Mu-
nicípio de vila Nova de Gaia e a Fábrica da 
Igreja paroquial de São pedro de Avintes, em 
14/09/2018 e, consequente retificação do nú-
mero 1 da cláusula  segunda da minuta do acor-
do (preço), que foi aprovado em reunião de 
Câmara de 06/08/2018;
3- Aprovar a aquisição da propriedade total do 
Teatro Almeida e Sousa, sito na rua Escultor 
henrique Moreira, n.º 715, Avintes, descrito na 
Segunda Conservatória do registo predial de 
vila Nova de Gaia sob o número 3227 - Avintes 
e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 
1178, pelo valor de € 280.000,00 (duzentos e 
oitenta mil euros);
4- Aprovar a minuta do contrato promessa de 
compra e venda com eficácia real do referido 
imóvel, nos termos constantes da mesma.
propoSTA DE ABErTurA DE proCEDIMEN-
To pArA ADENDA Ao CoNTrATo DE prES-
TAçÃo DE SErvIçoS DE “LoCAçÃo opErA-
CIoNAL DE EQuIpAMENToS E SErvIçoS No 
âMBITo DA ATIvIDADE DE CÓpIA, IMprES-
SÃo, DIGITALIZAçÃo E FAX, INCLuINDo SoF-
TWArE”.

EDoC/2019/12651
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: “Aprovo. À Câma-
ra, para ratificação. 27.03.2019.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, rati-
ficar o despacho do Sr. presidente datado de 
27.03.2019 que aprovou os serviços a mais, pelo 
valor de €79.895,00 + IvA, referente a fotoco-
piadores e cópias a mais (total das rendas men-
sais) e €16.500,00 + IvA, referentes a eventuais 
cópias excedentes e aprovar a minuta de con-
trato adicional, nos termos informados.
pEDIDo DE CEDÊNCIA Do AuDITÓrIo DA AS-
SEMBLEIA MuNICIpAL, No vALor DE €235,35 
(DuZENToS E TrINTA E CINCo EuroS E TrIN-
TA E CINCo CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA 
uNIDADE DE MEDICINA Do ADoLESCENTE 
Do ChvNG/E
EDoC/2019/16191
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
23, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
15.03.2019.”   
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de cedência do auditório da 
Assembleia Municipal, no valor de €235,35 (du-
zentos e trinta e cinco euros e trinta e cinco 
cêntimos), solicitado pela unidade de Medicina 
do Adolescente do ChvNG/E, nos termos in-
formados.
CEDÊNCIA À JuNTA DE FrEGuESIA DA MA-
DALENA DA pArCELA DE TErrENo CoM A 
ÁrEA DE 1852,00 M2, SITA NA ruA Do po-
MAr - FrEGuESIA DA MADALENA, DESTINA-
DA À AMpLIAçÃo Do CEMITÉrIo, CoM o vA-
Lor ATrIBuÍDo DE €55.560,00 (CINQuENTA 
E CINCo MIL QuINhENToS E SESSENTA Eu-
roS)
EDoC/2018/73194
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
24, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
15.03.2019.”   
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a cedência à Junta de Freguesia da 
Madalena, da parcela de terreno com a área de 
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1.852,00 m2, sita na rua do pomar, Freguesia 
da Madalena, destinada à ampliação do cemi-
tério, descrita na primeira Conservatória do re-
gisto predial sob o número 4215 – Madalena e 
inscrita na matriz sob o artigo 5050, com o va-
lor atribuído de €55.560,00 (cinquenta e cinco 
mil quinhentos e sessenta euros), nos termos 
informados.
ADJuDICAçÃo DEFINITIvA DA FrAçÃo Cr, 
CorrESpoNDENTE A uM LuGAr DE GArA-
GEM SITo No EMprEENDIMENTo hABITACIo-
NAL DA MArroCA – uNIÃo DE FrEGuESIAS 
DE SANDIM, oLIvAL, LEvEr E CrESTuMA, A 
MArLENE DA CoNCEIçÃo MorEIrA CoSTA 
AGuIAr, No rEGIME DE rENDA rESoLÚvEL, 
CoM o vALor GLoBAL DE €3.150,00 (TrÊS 
MIL CENTo E CINQuENTA EuroS), vALor 
BASE DE ALIENAçÃo IMpoSTo pELo EDITAL, 
o QuE CorrESpoNDE A uMA rENDA MEN-
SAL DE €37.50 (TrINTA E SETE EuroS E CIN-
QuENTA CÊNTIMoS), A pAGAr EM 84 prES-
TAçÕES
EDoC/2018/60541
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
25, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
19.03.2019.”   
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a adjudicação definitiva da fração Cr, 
correspondente a um lugar de garagem sito 
no empreendimento habitacional da Marroca, 
união de Freguesias de Sandim, olival, Lever e 
Crestuma, a Marlene da Conceição Moreira Cos-
ta Aguiar, no regime de renda resolúvel, com o 
valor global de €3.150,00 (três mil cento e cin-
quenta euros), valor base de alienação impos-
to pelo edital, a que corresponde a uma renda 
mensal de €37.50 (trinta e sete euros e cin-
quenta cêntimos), a pagar em 84 prestações, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €73,61 (SETENTA E TrÊS 
EuroS E SESSENTA E uM CÊNTIMoS), pArA 
DESLoCAçÃo À ESCoLA SEDE Do AGrupA-
MENTo DE ESCoLAS DE CANELAS, No DIA 01 
DE MArço DE 2019, SoLICITADo pELA ESCo-
LA EB1 / JI Do MoNTE
EDoC/2019/13677

Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
26, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
19.03.2019.”   
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €73,61 (setenta e três euros e sessenta 
e um cêntimos), para deslocação à escola sede 
do Agrupamento de Escolas de Canelas, no dia 
01 de março de 2019, solicitado pela Escola EB1 
/ JI do Monte, nos termos informados.
Saiu da reunião o Senhor presidente da Câma-
ra, prof. Dr. Eduardo vítor rodrigues.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS Mu-
NICIpAIS, No vALor €720,20 (SETECENToS 
E vINTE EuroS E vINTE CÊNTIMoS), pArA 
DESLoCAçÃo A LISBoA, No DIA 02 DE MAr-
ço DE 2019, SoLICITADo pELo CoLÉGIo DE 
GAIA
EDoC/2019/14026
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
27, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
27.03.2019.”   
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €720,20 (setecentos e vinte euros e 
vinte cêntimos), para deslocação a Lisboa, no 
dia 02 de março de 2019, solicitado pelo Colé-
gio de Gaia, nos termos informados.
Entrou na reunião o Senhor presidente da Câ-
mara, prof. Dr. Eduardo vítor rodrigues.
proToCoLo A CELEBrAr ENTrE A ASSo-
CIAçÃo DIGNITuDE E o MuNICÍpIo DE vILA 
NovA DE GAIA TENDo EM vISTA o proSSE-
GuIMENTo CoMuM DoS oBJETIvoS Do pro-
GrAMA ABEM: rEDE SoLIDÁrIA Do MEDICA-
MENTo, No vALor DE €25.000,00 (vINTE E 
CINCo MIL EuroS)
EDoC/2019/13202
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
28, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
27.03.2019.”   
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A Senhora vereadora, Dra. Marina raquel Lopes 
Mendes Ascensão disse tratar-se de um proto-
colo que será um projeto-piloto a realizar-se 
durante o ano de 2019 e que irá beneficiar 250 
munícipes. Que consiste na atribuição de um 
cartão que permitirá que estes beneficiários te-
nham medicação gratuita, durante todo o ano. 
Que a situação de carência económica é um 
dos requisitos, mas o fato das pessoas serem 
portadoras de doenças crónicas, é um fator de-
terminante.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o protocolo a celebrar entre a Associação 
Dignitude e o Município de vila Nova de Gaia, 
tendo em vista o prosseguimento comum dos 
objetivos do programa abem: rede Solidária do 
Medicamento, no valor de €25.000,00 (vinte e 
cinco mil euros), 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 “DES-
FILE DA proCISSÃo EM hoNrA Do SENhor 
DoS AFLIToS E DA SENhorA DA LApA”, A 
rEALIZAr No DIA 19 DE MAIo DE 2019, No 
vALor ToTAL DE €86,10 (oITENTA E SEIS Eu-
roS E DEZ CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA 
uNIÃo DE FrEGuESIAS DE SANDIM, oLIvAL, 
LEvEr E CrESTuMA
EDoC/2019/9189
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
29, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
27.03.2019.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa parcial de paga-
mento de taxas pela interrupção de trânsito, 
no montante de €60,27, correspondente a 70% 
do valor total de €86,10, relativa à realização 
do evento “Desfile da procissão em honra do 
Senhor dos Aflitos e da Senhora da Lapa”, no 
dia 19 de maio de 2019, solicitado pela união de 
Freguesias de Sandim, olival, Lever e Crestuma, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE TA-
XAS pELA INTErrupçÃo DE TrâNSITo, rE-
LATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “DESFILE 

DA proCISSÃo DE vELAS INTEGrADA NAS 
FESTAS EM hoNrA DE SANTA ApoLÓNIA E 
proCISSÃo SoLENE”, rEALIZADo NoS DIAS 
09 E 10 DE FEvErEIro DE 2019, No vALor 
ToTAL DE €655,60 (SEISCENToS E CINQuEN-
TA E CINCo EuroS E SESSENTA CÊNTIMoS), 
SoLICITADo pELA uNIÃo DE FrEGuESIAS DE 
SErZEDo E pEroSINho
EDoC/2019/3031
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
30, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
06.02.2019.”   
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa parcial de paga-
mento de taxas pela interrupção de trânsito, no 
montante de €458,92, correspondente a 70% 
do valor total de €655,60, relativa à realização 
do evento “Desfile da procissão de velas inte-
grada nas Festas em honra de Santa Apolónia e 
procissão Solene”, nos dias 09 e 10 de fevereiro 
de 2019, solicitado pela união de Freguesias de 
Serzedo e perosinho, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXAS pELA INTErrupçÃo DE TrâNSITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “DES-
FILE Do CorTEJo DE CArNAvAL”, rEALIZA-
Do No DIA 01 DE MArço DE 2019, No vA-
Lor ToTAL DE €498,75 (QuATroCENToS E 
NovENTA E oITo EuroS E SETENTA E CINCo 
CÊNTIMoS), SoLICITADo pELo CENTro So-
CIAL DE CoIMBrÕES
EDoC/2019/8465
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
31, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
19.03.2019.”   
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, no mon-
tante de €498,75, correspondente a 100% do 
valor total, relativa à realização do evento “Des-
file do Cortejo de Carnaval”, no dia 01 de março 
de 2019, solicitado pelo Centro Social de Coim-
brões, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXAS pELA INTErrupçÃo DE TrâNSITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “Cor-
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TEJo DE CArNAvAL”, rEALIZADo No DIA 
01 DE MArço DE 2019, No vALor ToTAL DE 
€178,80 (CENTo E SETENTA E oITo EuroS 
E oITENTA CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA 
FuNDAçÃo JoAQuIM oLIvEIrA LopES
EDoC/2019/9760
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
32, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
26.02.2019.”   
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, no mon-
tante de €178,80, correspondente a 100% do 
valor total, relativa à realização do evento “Cor-
tejo de Carnaval”, no dia 01 de março de 2019, 
solicitado pela Fundação Joaquim oliveira Lo-
pes, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXAS pELA INTErrupçÃo DE TrâNSITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “CA-
MINhADA SoLIDÁrIA”, rEALIZADo No DIA 
04 DE AGoSTo DE 2018, No vALor ToTAL DE 
€430,50 (QuATroCENToS E TrINTA EuroS 
E CINQuENTA CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA 
ASSoCIAçÃo CoNvITES & ABrAçoS - NrN
EDoC/2018/42463
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
33, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
27.03.2019.”   
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, no mon-
tante de €430,50, relativa à realização do even-
to “Caminhada Solidária”, no dia 04 de agosto 
de 2018, solicitado pela Associação Convites & 
Abraços - NrN, nos termos informados.
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo NA ruA 
Do EMISSor, JuNTo À INTErSEçÃo CoM A 
ruA Do FoNTÃo E ruA DA pEDrA ALTA – 
FrEGuESIA DE CANIDELo
EDoC/2018/62995
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
34, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
19.03.2019.”   

Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a postura Municipal de Trânsito, nos 
termos informados.
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo NA ruA 
DA MISErICÓrDIA, No CruZAMENTo CoM A 
ruA DE rAMoS – FrEGuESIA DE CANELAS
EDoC/2019/2692
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
35, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
19.03.2019.”   
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a postura Municipal de Trânsito, nos 
termos informados.
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo No Tro-
ço DA EM520 – uNIÃo DE FrEGuESIAS DE 
SANDIM, oLIvAL, LEvEr E CrESTuMA
EDoC/2019/3439
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
36, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
19.03.2019.”   
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a postura Municipal de Trânsito, nos 
termos informados.
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo NA ruA 
Do ChÃo Do vALE, JuNTo Ao ENTroNCA-
MENTo CoM A ruA DE JoSÉ MoNTEIro CAS-
Tro porTuGAL – uNIÃo DE FrEGuESIAS DE 
GuLpILhArES E vALADArES
EDoC/2019/7205
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
37, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
11.03.2019.”   
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a postura Municipal de Trânsito, nos 
termos informados.
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo NA ruA 
Do TourAL, JuNTo Ao ENTroNCAMENTo 
CoM A ruA DA FArrApA
EDoC/2019/15056
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
38, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
27.03.2019.”   
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Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a postura Municipal de Trânsito, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 
TAXA rEFErENTE À LICENçA DE uM Lu-
GAr DE ESTACIoNAMENTo prIvATIvo pArA 
o ANo DE 2019, SITo NA ruA Dr. ANTÓNIo 
LuIS GoMES – uNIÃo DE FrEGuESIAS DE MA-
FAMuDE E vILAr Do pArAÍSo, No vALor DE 
€2.158,80 (DoIS MIL CENTo E CINQuENTA E 
oITo EuroS E oITENTA CÊNTIMoS), SoLICI-
TADo pELA rÁDIo rENASCENçA, LDA (Gru-
po rENASCENçA)
EDoC/2018/78330
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
39, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
19.03.2019.”   
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamen-
to da taxa referente à licença de um lugar de 
estacionamento privativo para o ano de 2019, 
sito na rua Dr. António Luís Gomes, união de 
Freguesias de Mafamude e vilar do paraíso, no 
valor de €2.158,80 (dois mil cento e cinquenta 
e oito euros e oitenta cêntimos), solicitado pela 
rádio renascença, Lda. (Grupo renascença), 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 
TAXA rEFErENTE À LICENçA DE LuGArES 
DE ESTACIoNAMENTo prIvATIvo pArA o 
ANo DE 2019, SIToS NA AvENIDA DA IGrE-
JA – FrEGuESIA DE ArCoZELo, No vALor 
DE €2.161,46 (DoIS MIL CENTo E SESSENTA E 
uM EuroS E QuArENTA E SEIS CÊNTIMoS), 
SoLICITADo pELA JuNTA DE FrEGuESIA DE 
ArCoZELo
EDoC/2019/2282
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
40, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
19.03.2019.”   
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa referente à licença de estacionamento 
privativo para o ano de 2019, sito na Avenida 
da Igreja, freguesia de Arcozelo, no valor de 
€2.161,46 (dois mil cento e sessenta e um eu-

ros e quarenta e seis cêntimos), solicitado pela 
Junta de Freguesia de Arcozelo, nos termos in-
formados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 
TAXA rEFErENTE À LICENçA DE uM Lu-
GAr DE ESTACIoNAMENTo prIvATIvo pArA 
o ANo DE 2018, SITo No LArGo ESTEvÃo 
TorrES – uNIÃo DE FrEGuESIAS DE MAFA-
MuDE E vILAr Do pArAÍSo, No vALor DE 
€3.238,20 (TrÊS MIL DuZENToS E TrINTA E 
oITo EuroS E vINTE CÊNTIMoS) E rEMo-
çÃo Do MESMo LuGAr pArA 2019, SoLICI-
TADo pELo CÍrCuLo DE CuLTurA TEATrAL 
– TEATro EXpErIMENTAL Do porTo (TEp)
EDoC/2018/3939
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
41, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
19.03.2019.”   
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa referente à licença de um lugar de es-
tacionamento privativo para o ano de 2018, sito 
no Largo Estevão Torres, união de Freguesias 
de Mafamude e vilar do paraíso, no valor de 
€3.238,20 (três mil duzentos e trinta e oito eu-
ros e vinte cêntimos) e remoção do mesmo lu-
gar para 2019, solicitado pelo Círculo de Cultura 
Teatral – Teatro Experimental do porto (TEp), 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 
TAXA rEFErENTE À LICENçA DE oNZE Lu-
GArES DE ESTACIoNAMENTo prIvATIvo 
pArA o ANo DE 2018, SIToS EM DIvErSoS 
ArruAMENToS, JuNTo À BEIrA – MAr DE 
vILA NovA DE GAIA, No vALor DE €9.246,27 
(NovE MIL DuZENToS E QuArENTA E SEIS 
EuroS E vINTE E SETE CÊNTIMoS), SoLICI-
TADo pELA prANChA vIvA – ASSoCIAçÃo 
DE CoNCESSIoNÁrIoS DE prAIAS DE GAIA
EDoC/2018/5555
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
42, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
27.03.2019.”   
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa referente à licença de onze lugares de 
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estacionamento privativo para o ano de 2018, 
sitos em diversos arruamentos, junto à beira – 
mar de vila Nova de Gaia, no valor de €9.246,27 
(nove mil duzentos e quarenta e seis euros e 
vinte e sete cêntimos), solicitado pela prancha 
viva – Associação de Concessionários de praias 
de Gaia), nos termos informados.
AuTorIZAçÃo ESpECIAL DE CIrCuLAçÃo 
pArA oS SEGuINTES vEÍCuLoS pESADoS: 
20-70-pr, 89-32-ph, 14-30-oD, 44-38-QG, 04-
CQ-09, 71-47-pG, 92-58-pB E 46-ES-43 pArA 
pErMISSÃo DE CIrCuLAçÃo No INTErIor 
DA ZoNA DELIMITADA ENTrE A A1, roTuNDA 
DE SANTo ovÍDIo, AvENIDA DA rEpÚBLICA, 
AvENIDA vASCo DA GAMA (E.N.222) E Av. D. 
JoÃo II (vL9), ATÉ 12/10/2019
EDoC/2019/9919
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
43, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
19.03.2019.”   
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar a autorização especial de cir-
culação para os seguintes veículos pesados: 
20-70-pr, 89-32-ph, 14-30-oD, 44-38-QG, 04-
CQ-09, 71-47-pG, 92-58-pB E 46-ES-43, para 
permissão de circulação no interior da zona de-
limitada entre a A1, rotunda de Santo ovídio, 
Avenida da república, Avenida vasco da Gama 
(E.N.222) e Av. D. João II (vL9), até 12/10/2019, 
nos termos informados.
AuTorIZAçÃo ESpECIAL DE CIrCuLAçÃo 
pArA oS SEGuINTES vEÍCuLoS pESADoS: 
48-uN-69, 22-22-uT, 46-29-ZZ, 76-AF-54, 95-
IG-27, 57-TS-27 E 27-vu-11 pArA pErMISSÃo 
DE CIrCuLAçÃo No INTErIor DA ZoNA DE-
LIMITADA ENTrE A A1, roTuNDA DE SANTo 
ovÍDIo, AvENIDA DA rEpÚBLICA, AvENIDA 
vASCo DA GAMA (E.N.222) E Av. D. JoÃo II 
(vL9), ATÉ 30 DE JuNho DE 2019
EDoC/2019/14069
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
44, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
19.03.2019.”   
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.

CDS-pp, aprovar a autorização especial de cir-
culação para os seguintes veículos pesados: 
48-uN-69, 22-22-uT, 46-29-ZZ, 76-AF-54, 95-
IG-27, 57-TS-27 E 27-vu-11, para permissão de 
circulação no interior da zona delimitada entre 
a A1, rotunda de Santo ovídio, Avenida da re-
pública, Avenida vasco da Gama (E.N.222) e Av. 
D. João II (vL9), até 30/06/2019, nos termos 
informados.
rEQuALIFICAçÃo E MoDErNIZAçÃo DAS 
INSTALAçÕES DA ESCoLA BÁSICA DE vALA-
DArES – propoSTA DE CoNTrATo ADICIo-
NAL Nº 1
EDoC/2019/12457
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
45, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
19.03.2019.”   
Deliberação: Deliberado por unanimidade, nos 
termos informados, o seguinte:
1. revogar a deliberação da reunião de 
04.03.2019, nos termos do art.º 165.º do CpA;
2. praticar novo ato de aprovação do 1º adicio-
nal ao contrato, no valor de  25.169,58€, acres-
cido de imposto à taxa legal em vigor;
3. Autorizar o respetivo cabimento;
4. Aprovar o novo plano de trabalhos;
5. Aprovar a minuta do adicional.
AQuISIçÃo DE SErvIçoS pArA A EXECu-
çÃo DE proJETo DE ArQuITETurA pArA o 
EDIFÍCIo Do TEATro ALMEIDA E SouSA EM 
AvINTES – vILA NovA DE GAIA
EDoC/2019/19569
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
46, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
27.03.2019.”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.

DirEÇÃO MUNiCiPAl PArA A iNClUSÃO 
SOCiAl

LISTA DE DEvEDorES DAS pISCINAS MuNICI-
pAIS 2015 – ANuLAçÃo DE vALorES EM DÍvI-
DA, No vALor ToTAL DE €287,00 (DuZENToS 
E oITENTA E SETE EuroS) DE 11 uTENTES DA 
pISCINA DESCoBErTA DA GrANJA
EDoC/2019/4149
Foi presente o documento referido em epígra-
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fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
47, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
19.03.2019.”   
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a anulação das dívidas, no montante 
de €287,00 (duzentos e oitenta e sete euros), 
relativas a 11 utentes da piscina Descoberta da 
Granja, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS pELA oCupAçÃo DA vIA pÚBLICA, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “DES-
FILE DE CArNAvAL”, rEALIZADo No DIA 01 
DE MArço DE 2019, No vALor DE €40,00 
(QuArENTA EuroS), SoLICITADo pELo CEN-
Tro SoCIAL DE CoIMBrÕES
EDoC/2019/8942
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
48, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
15.03.2019.”   
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela ocupação da via pública, relativa 
à realização do evento “Desfile de Carnaval”, no 
dia 01 de março de 2019, no valor de €40,00 
(quarenta euros), solicitado pelo Centro Social 
de Coimbrões, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS pELA oCupAçÃo DA vIA pÚBLICA, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “DES-
FILE DE CArNAvAL”, rEALIZADo No DIA 01 
DE MArço DE 2019, No vALor DE €40,00 
(QuArENTA EuroS), SoLICITADo pELA AS-
SoCIAçÃo DE pAIS E ENCArrEGADoS DE 
EDuCAçÃo DA ESCoLA BÁSICA Do MArCo
EDoC/2019/13110
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
49, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
15.03.2019.”   
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela ocupação da via pública, relativa 
à realização do evento “Desfile de Carnaval”, no 
dia 01 de março de 2019, no valor de €40,00 
(quarenta euros), solicitado pela Associação 
de pais e Encarregados de Educação da Escola 

Básica do Marco, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS pELA oCupAçÃo DA vIA pÚBLICA, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “DES-
FILE DE CArNAvAL”, rEALIZADo No DIA 01 
DE MArço DE 2019, No vALor DE €40,00 
(QuArENTA EuroS), SoLICITADo pELo CEN-
Tro INFANTIL DE CrESTuMA EM ArTICuLA-
çÃo CoM A EB1 urBANo SANToS MourA
EDoC/2019/12086
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
50, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
15.03.2019.”   
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela ocupação da via pública, relativa 
à realização do evento “Desfile de Carnaval”, no 
dia 01 de março de 2019, no valor de €40,00 
(quarenta euros), solicitado pelo Centro Infantil 
de Crestuma em articulação com a EB1 urbano 
Santos Moura, nos termos informados.
pEDIDo DE ApoIo ECoNÓMICo No âMBITo 
Do proGrAMA MuNICIpAL GAIA+INCLuSIvA 
– EIXo ApoIo NA CArÊNCIA ECoNÓMICA 
E EMErGÊNCIA SoCIAL, SoLICITADo por 
CLÁuDIA ADELAIDE QuEIrÓS TEIXEIrA
EDoC/2019/17017
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
51, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
19.03.2019.”   
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de apoio económico no âmbi-
to do programa Municipal Gaia+Inclusiva – Eixo 
Apoio na Carência Económica e Emergência 
Social, solicitado por Cláudia Adelaide Queirós 
Teixeira, nos termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por TATIANA FILIpA MorEI-
rA CErQuEIrA
EDoC/2019/16430
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
52, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
15.03.2019.”   
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
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var a candidatura de apoio ao arrendamento, 
solicitado por Tatiana Filipa Moreira Cerqueira, 
nos termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por vâNIA pATrÍCIA GoN-
çALvES pErEIrA
EDoC/2019/16418
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
53, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
15.03.2019.”   
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a candidatura de apoio ao arrenda-
mento, solicitado por vânia patrícia Gonçalves 
pereira, nos termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por ANA pAuLA DA CoSTA 
vIANA vIEIrA DA roChA
EDoC/2019/16420
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
54, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
15.03.2019.”   
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a candidatura de apoio ao arrenda-
mento, solicitado por Ana paula da Costa viana 
vieira da rocha, nos termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por MArIA AuGuSTA SoA-
rES DA SILvA
EDoC/2019/16427
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
55, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
15.03.2019.”   
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a candidatura de apoio ao arrenda-
mento, solicitado por Maria Augusta Soares da 
Silva, nos termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por MArIA DA CoNCEIçÃo 
FArIA DA SILvA
EDoC/2019/16423
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
56, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 

15.03.2019.”   
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a candidatura de apoio ao arrendamen-
to, solicitado por Maria da Conceição Faria da 
Silva, nos termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por MArIA DA CoNCEIçÃo 
pErEIrA
EDoC/2019/16433
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
57, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
15.03.2019.”   
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a candidatura de apoio ao arrendamen-
to, solicitado por Maria da Conceição pereira, 
nos termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por MArIA DA GrAçA CEr-
QuEIrA DE SouSA roLA
EDoC/2019/16412
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
58, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
15.03.2019.”   
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a candidatura de apoio ao arrendamen-
to, solicitado por Maria da Graça Cerqueira de 
Sousa rola, nos termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por JÉSSICA FILIpA SouSA 
ELvAS
EDoC/2019/16414
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
59, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
15.03.2019.”   
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a candidatura de apoio ao arrendamen-
to, solicitado por Jéssica Filipa Sousa Elvas, nos 
termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por pAuLA ALEXANDrA 
MorEIrA pIÃo
EDoC/2019/16410
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
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60, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
15.03.2019.”   
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a candidatura de apoio ao arrendamen-
to, solicitado por paula Alexandra Moreira pião, 
nos termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por MArIA ADrIANA E SIL-
vA roDrIGuES
EDoC/2019/16265
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
61, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
15.03.2019.”   
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a candidatura de apoio ao arrendamento, 
solicitado por Maria Adriana e Silva rodrigues, 
nos termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por MErCÊS DA roChA 
NuNES MoNTEIro CArvALho
EDoC/2019/16272
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
62, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
15.03.2019.”   
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a candidatura de apoio ao arrendamento, 
solicitado por Mercês da rocha Nunes Monteiro 
Carvalho, nos termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por roSA DA SILvA FEr-
NANDES
EDoC/2019/16275
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
63, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
15.03.2019.”   
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a candidatura de apoio ao arrendamen-
to, solicitado por rosa da Silva Fernandes, nos 
termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por MArIA MANuELA CAr-
vALho DoS SANToS
EDoC/2019/16407

Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
64, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
15.03.2019.”   
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a candidatura de apoio ao arrendamen-
to, solicitado por Maria Manuela Carvalho dos 
Santos, nos termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por ALZIrA oLIvEIrA Cou-
To
EDoC/2019/16279
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
65, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
15.03.2019.”   
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a candidatura de apoio ao arrendamento, 
solicitado por Alzira oliveira Couto, nos termos 
informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por FErNANDo LuÍS FÉLIX 
pErEIrA GrÁCIo
EDoC/2019/16405
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
66, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
15.03.2019.”   
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a candidatura de apoio ao arrendamen-
to, solicitado por Fernando Luís Félix pereira 
Grácio, nos termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por DEoLINDA MArIA DE 
ALMEIDA MAGALhÃES
EDoC/2019/16282
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
67, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
15.03.2019.”   
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a candidatura de apoio ao arrendamento, 
solicitado por Deolinda Maria de Almeida Ma-
galhães, nos termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por ANTÓNIo MANuEL DoS 
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SANToS JAMBA
EDoC/2019/16290
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
68, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
15.03.2019.”   
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a candidatura de apoio ao arrenda-
mento, solicitado por António Manuel dos San-
tos Jamba, nos termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por MÓNICA MANuELA TEI-
XEIrA BASToS
EDoC/2019/16295
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
69, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
15.03.2019.”   
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a candidatura de apoio ao arrenda-
mento, solicitado por Mónica Manuela Teixeira 
Bastos, nos termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por CArLA ANDrEIA CAr-
vALho DE SouSA
EDoC/2019/16308
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
70, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
15.03.2019.”   
Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar a candi-
datura de apoio ao arrendamento, solicitado 
por Carla Andreia Carvalho de Sousa, nos ter-
mos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por FELICIDADE DA CoN-
CEIçÃo MAGALhÃES vAZ
EDoC/2019/16402
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
71, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
15.03.2019.”   
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a candidatura de apoio ao arrenda-
mento, solicitado por Felicidade da Conceição 

Magalhães vaz, nos termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por MArIA MANuELA SILvA 
FErrEIrA
EDoC/2019/16367
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
72, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
15.03.2019.”   
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a candidatura de apoio ao arrendamen-
to, solicitado por Maria Manuela Silva Ferreira, 
nos termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por ISABEL MArIA CArvA-
Lho DA roChA
EDoC/2019/16374
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
73, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
15.03.2019.”   
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a candidatura de apoio ao arrendamento, 
solicitado por Isabel Maria Carvalho da rocha, 
nos termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por ISABEL MArIA GoMES 
DA CoNCEIçÃo
EDoC/2019/16380
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
74, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
15.03.2019.”   
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a candidatura de apoio ao arrendamen-
to, solicitado por Isabel Maria Gomes da Con-
ceição, nos termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por oLÍvIA ALEXANDrA 
CASTro GuEDES vIEIrA
EDoC/2019/16398
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
75, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
15.03.2019.”   
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
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var a candidatura de apoio ao arrendamento, 
solicitado por olívia Alexandra Castro Guedes 
vieira, nos termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por LAurA DA SILvA CoE-
Lho
EDoC/2019/16185
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
76, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
15.03.2019.”   
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a candidatura de apoio ao arrendamen-
to, solicitado por Laura da Silva Coelho, nos ter-
mos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por SuSANA MArIA SoA-
rES CErQuEIrA
EDoC/2019/16188
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
77, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
15.03.2019.”   
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a candidatura de apoio ao arrendamento, 
solicitado por Susana Maria Soares Cerqueira, 
nos termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por DINA TErESA SIMÕES 
MArTINS
EDoC/2019/16542
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
78, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
15.03.2019.”   
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a candidatura de apoio ao arrendamen-
to, solicitado por Dina Teresa Simões Martins, 
nos termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por SuSANA pAuLA pErEI-
rA MArTINS FErrEIrA
EDoC/2019/16537
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
79, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 

15.03.2019.”   
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/2019/16535
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
80, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
15.03.2019.”   
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a candidatura de apoio ao arrendamen-
to, solicitado por Gabriela Maria Mendonça Gri-
lo Caldeira, nos termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por JorGE ALFrEDo GoN-
çALvES DA CuNhA
EDoC/2019/16530
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
81, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
15.03.2019.”   
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a candidatura de apoio ao arrendamen-
to, solicitado por Jorge Alfredo Gonçalves da 
Cunha, nos termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por AMÉLIA CArDoSo DA 
roChA
EDoC/2019/16529
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
82, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
15.03.2019.”   
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a candidatura de apoio ao arrendamento, 
solicitado por Amélia Cardoso da rocha, nos 
termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por BErNArDINA roSA 
TEIXEIrA FErrEIrA
EDoC/2019/16511
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 



21

 nº 102 | abril 2019 | boletim municipal

cÂmara municipal

83, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
15.03.2019.”   
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a candidatura de apoio ao arrenda-
mento, solicitado por Bernardina rosa Teixeira 
Ferreira, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 
TAXA DE vISTorIA ADMINISTrATIvA, No vA-
Lor DE €79,00 (SETENTA E NovE EuroS), 
SoLICITADo por JoÃo EDuArDo pErEIrA 
pAIvA CArvALho
EDoC/2019/9532
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
84, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
19.03.2019.”   
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
da taxa de vistoria administrativa, no valor de 
€79,00 (setenta e nove euros, solicitado por 
João Eduardo pereira paiva Carvalho, nos ter-
mos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 
TAXA DE vISTorIA ADMINISTrATIvA, No vA-
Lor DE €79,00 (SETENTA E NovE EuroS), 
SoLICITADo por ArMANDo JoSÉ DA FoN-
SECA MorEIrA BrAZ
EDoC/2019/4429
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
85, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
19.03.2019.”   
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
da taxa de vistoria administrativa, no valor de 
€79,00 (setenta e nove euros, solicitado por 
Armando José da Fonseca Moreira Braz, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 
TAXA DE vISTorIA ADMINISTrATIvA, No vA-
Lor DE €79,00 (SETENTA E NovE EuroS), 
SoLICITADo por MArIA DE LurDES C. SA-
pALo
EDoC/2019/78490
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
86, apenas no original.

Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
27.03.2019.”   
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
da taxa de vistoria administrativa, no valor de 
€79,00 (setenta e nove euros, solicitado por 
Maria de Lurdes C. Sapalo, nos termos informa-
dos.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 
TAXA DE uTILIZAçÃo NA pISCINA MuNICIpAL 
MArAvEDI, No vALor DE €510,00 (QuINhEN-
ToS E DEZ EuroS), SoLICITADo por pATrÍ-
CIA ISABEL roDrIGuES MArQuES pArA o 
FILho pEDro DINIS MArQuES DE CALvÃo
EDoC/2019/14852
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
87, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
19.03.2019.”   
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
da taxa de utilização na piscina Municipal Ma-
ravedi, no valor de €510,00 (quinhentos e dez 
euros), solicitado por patrícia Isabel rodrigues 
Marques, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 
TAXA DE uTILIZAçÃo NA pISCINA MuNICI-
pAL MArAvEDI, No vALor DE €110,00 (CEN-
To E DEZ EuroS), SoLICITADo por EDuAr-
Do pINTo rIBEIro
EDoC/2019/17482
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
88, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
27.03.2019.”   
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
da taxa de utilização na piscina Municipal Ma-
ravedi, no valor de €110,00 (cento e dez euros), 
solicitado por Eduardo pinto ribeiro, nos ter-
mos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 
TAXA MuNICIpAL DE urBANIZAçÃo – TMu E 
EMISSÃo Do ALvArÁ DE LICENçA DE oBrAS, 
No vALor DE €3.173,91 (TrÊS MIL CENTo E 
SETENTA E TrÊS EuroS E NovENTA E uM 
CÊNTIMoS), SoLICITADo por ANTÓNIo pAu-
Lo oLIvEIrA DA CoSTA
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EDoC/2019/8909
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
89, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
19.03.2019.”   
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento da taxa 
municipal de urbanização – TMu e emissão do 
alvará de licença de obras, no valor de €3.173,91 
(três mil cento e setenta e três euros e noventa 
e um cêntimos), solicitado por António paulo 
oliveira da Costa, nos termos informados.
ACorDo DE pArCErIA A CELEBrAr EN-
TrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA E 
A AICSo – ASSoCIAçÃo DE INvESTIGAçÃo 
DE CuIDADoS DE SuporTE EM oNCoLo-
GIA pArA A CoNCrETIZAçÃo Do proJETo 
“MAMA_MovE GAIA E prÓSTATA MovE”, No 
vALor DE €7.500,00 (SETE MIL E QuINhEN-
ToS EuroS)
EDoC/2019/14258
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
90, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
27.03.2019.”   
o Senhor vereador, Dr. José Guilherme Sarai-
va de oliveira Aguiar disse que, no pressuposto 
de que o exercício e a atividade física têm um 
papel importante na reabilitação de doentes 
oncológicos, esta associação de investigação e 
de cuidados de suporte em oncologia, foi cons-
tituída em 2001 e celebrou este acordo com o 
Município de vila Nova de Gaia, no âmbito dos 
projetos “MAMA MovE” e “proSTATA MovE”. 
Que para além deste acordo financeiro, o Muni-
cípio disponibilizará, gratuitamente, para ações 
de atividade física dos pacientes integrados 
nestes projetos, o pavilhão do Centro de Alto 
rendimento, três vezes por semana, em dias 
úteis das 10:30 às 12 horas, a partir da data da 
celebração deste acordo, até Julho de 2020.  
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de parceria a celebrar entre o 
Município de vila Nova de Gaia e a AICSo – As-
sociação de Investigação de Cuidados de Su-
porte em oncologia, para a concretização do 
projeto “Mama_Move Gaia e próstata Move”, no 
valor de €7.500,00 (sete mil e quinhentos eu-

ros), nos termos informados.

DirEÇÃO MUNiCiPAl DE UrbANiSMO E AM-
biENTE

pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 
TAXA DEvIDA pELA INSTALAçÃo E FuNCIo-
NAMENTo Do poSTo DE ABASTECIMEN-
To DE CoMBuSTÍvEIS, No MoNTANTE DE 
€5.000,00 (CINCo MIL EuroS), rELATIvA Ao 
ANo DE 2018, proC.º 5752/18 – pC – FrEGuE-
SIA DE CANIDELo, SoLICITADo por TorrES 
E vAZ, LDA
EDoC/2019/16653
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
91, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
15.03.2019.”   
Deliberação: Deliberado por maioria, 9 votos a 
favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.CDS-
-pp, indeferir a reclamação graciosa e manter 
o despacho do Exmo Senhor vice-presidente 
de 5 de dezembro de 2018, que determinou a 
notificação do requerente, Torres e vaz, Lda - 
proc.º 5752/18 – pC, freguesia de Canidelo, da 
liquidação da taxa devida pela instalação e 
funcionamento do posto de abastecimento de 
combustíveis, no montante de €5.000,00 (cin-
co mil euros), relativa ao ano de 2018, nos ter-
mos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 
TAXA DEvIDA pELA INSTALAçÃo E FuNCIo-
NAMENTo Do poSTo DE ABASTECIMEN-
To DE CoMBuSTÍvEIS, No MoNTANTE DE 
€5.000,00 (CINCo MIL EuroS), rELATIvA Ao 
ANo DE 2018, proC.º 5723/18 – pC – uNIÃo 
DE FrEGuESIAS DE SANTA MArINhA E SÃo 
pEDro DA AFurADA, SoLICITADo por AN-
TÓNIo MArTINS E FILhoS, LDA
EDoC/2019/18492
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
92, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
27.03.2019.”   
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, indeferir a reclamação e manter o des-
pacho do Exmo. Senhor vice-presidente de 10 
de dezembro de 2018, que determinou a notifi-
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cação do requerente, António Martins e Filhos, 
Lda., proc.º 5723/18 – pC, união de Freguesias 
de Santa Marinha e São pedro da Afurada, da 
liquidação da taxa devida pela instalação e 
funcionamento do posto de abastecimento de 
combustíveis, no montante de €5.000,00 (cin-
co mil euros), relativa ao ano de 2018, nos ter-
mos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 
TAXA DEvIDA pELA INSTALAçÃo E FuNCIo-
NAMENTo Do poSTo DE ABASTECIMEN-
To DE CoMBuSTÍvEIS, No MoNTANTE DE 
€5.000,00 (CINCo MIL EuroS), rELATIvA Ao 
ANo DE 2018, proC.º 5718/18 – pC – uNIÃo 
DE FrEGuESIAS DE MAFAMuDE E vILAr Do 
pArAÍSo, SoLICITADo por GESpoST – GEST.
poSToS ABASTECIMENTo, LDA - rEpSoL
EDoC/2019/18559
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
93, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
27.03.2019.”   
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, indeferir a reclamação e manter o des-
pacho do Exmo. Senhor vice-presidente de 10 
de dezembro de 2018, que determinou a notifi-
cação do requerente, GESpoST – Gest. postos 
Abastecimento, Lda. – repsol, proc.º 5718/18 – 
pC, união de Freguesias de Mafamude e vilar 
do paraíso, da liquidação da taxa devida pela 
instalação e funcionamento do posto de abas-
tecimento de combustíveis, no montante de 
€5.000,00 (cinco mil euros), relativa ao ano de 
2018, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 
TAXA DEvIDA pELA INSTALAçÃo E FuNCIo-
NAMENTo Do poSTo DE ABASTECIMEN-
To DE CoMBuSTÍvEIS, No MoNTANTE DE 
€5.000,00 (CINCo MIL EuroS), rELATIvA Ao 
ANo DE 2018, proC.º 5709/18 – pC – uNIÃo 
DE FrEGuESIAS DE SANTA MArINhA E SÃo 
pEDro DA AFurADA, SoLICITADo por GES-
poST – GEST.poSToS ABASTECIMENTo, LDA 
- rEpSoL
EDoC/2019/18586
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
94, apenas no original.

Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
21.03.2019.”   
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp indeferir a reclamação e manter o des-
pacho do Exmo. Senhor vice-presidente de 10 
de dezembro de 2018, que determinou a notifi-
cação do requerente, GESpoST – Gest. postos 
Abastecimento, Lda. – repsol, proc.º 5709/18 – 
pC, união de Freguesias de Santa Marinha e São 
pedro da Afurada, da liquidação da taxa devida 
pela instalação e funcionamento do posto de 
abastecimento de combustíveis, no montante 
de €5.000,00 (cinco mil euros), relativa ao ano 
de 2018, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 
TAXA DEvIDA pELA INSTALAçÃo E FuNCIo-
NAMENTo Do poSTo DE ABASTECIMEN-
To DE CoMBuSTÍvEIS, No MoNTANTE DE 
€5.000,00 (CINCo MIL EuroS), rELATIvA Ao 
ANo DE 2018, proC.º 5705/18 – pC – uNIÃo 
DE FrEGuESIAS DE MAFAMuDE E vILAr Do 
pArAÍSo, SoLICITADo por GESpoST – GEST.
poSToS ABASTECIMENTo, LDA - rEpSoL
EDoC/2019/18581
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
95, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
27.03.2019.”   
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, indeferir a reclamação e manter o des-
pacho do Exmo. Senhor vice-presidente de 10 
de dezembro de 2018, que determinou a notifi-
cação do requerente, GESpoST – Gest. postos 
Abastecimento, Lda. – repsol, proc.º 5705/18 – 
pC, união de Freguesias de Mafamude e vilar 
do paraíso, da liquidação da taxa devida pela 
instalação e funcionamento do posto de abas-
tecimento de combustíveis, no montante de 
€5.000,00 (cinco mil euros), relativa ao ano de 
2018, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 
TAXA DEvIDA pELA INSTALAçÃo E FuNCIo-
NAMENTo Do poSTo DE ABASTECIMEN-
To DE CoMBuSTÍvEIS, No MoNTANTE DE 
€5.000,00 (CINCo MIL EuroS), rELATIvA Ao 
ANo DE 2018, proC.º 5717/18 – pC – uNIÃo DE 
FrEGuESIAS DE MAFAMuDE E vILAr Do pA-
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rAÍSo, SoLICITADo por ANTÓNIo MArTINS 
E FILhoS, LDA
EDoC/2019/18490
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
96, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
27.03.2019.”   
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, indeferir a reclamação e manter o des-
pacho do Exmo. Senhor vice-presidente de 10 
de dezembro de 2018, que determinou a notifi-
cação do requerente, António Martins e Filhos 
Lda. proc.º 5717/18 – pC, união de Freguesias 
de Mafamude e vilar do paraíso, da liquidação 
da taxa devida pela instalação e funcionamen-
to do posto de abastecimento de combustíveis, 
no montante de €5.000,00 (cinco mil euros), 
relativa ao ano de 2018, nos termos informados.
pEDIDo DE CErTIDÃo urBANÍSTICA pArA 
EFEIToS DE ISENçÃo DE IMI, IMT E IrS, proC.º 
1108/18 – CErT – uNIÃo DE FrEGuESIAS DE 
SANTA MArINhA E SÃo pEDro DA AFurA-
DA, SoLICITADo por DANIEL MArCoS GAr-
CIA BorGES
EDoC/2019/16656
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
97, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
15.03.2019.”   
Deliberação: Deliberado por unanimidade, nos 
termos informados, o seguinte:
1. reconhecimento pela Câmara Municipal, em 
virtude da conclusão das obras isentas de con-
trolo prévio efetuadas e das vistorias urbanís-
ticas realizadas, no âmbito das quais, o imóvel 
obteve o nível de conservação “Mau” antes da 
intervenção e o nível de conservação “Bom” 
após a intervenção, e da apresentação do certi-
ficado energético nº SCE 193721730, que o edi-
fício sito na Av. da república, nº 472, 6º andar 
direito, na freguesia de Santa Marinha e São 
pedro da Afurada, inscrito na matriz nº 4940 e 
descrito na 1ª Conservatória do registo predial 
de vila Nova de Gaia, sob o nº 3443/20090119 
– AT, foi objeto de uma intervenção de reabili-
tação, para efeitos da isenção de IMI e IMT, ao 
abrigo dos nºs 1, 2 do art.º 45º do Estatuto dos 

Benefícios Fiscais, na redação atualmente em 
vigor;
2. Aprovar a emissão de certidão;
3. Comunicar o reconhecimento ao Serviço de 
Finanças;
4. Enviar ao requerente a certidão urbanística 
peticionada.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 
TAXA DE LICENçA DE CoNSTruçÃo, DA 
TAXA DE LICENçA DE AuTorIZAçÃo DE 
uTILIZAçÃo, DE ToDAS AS TAXAS ApLICÁ-
vEIS À opErAçÃo urBANÍSTICA, DAS TA-
XAS DE oCupAçÃo Do ESpAço pÚBLICo, DA 
TAXA DE puBLICIDADE E DE ouTrAS TAXAS, 
proC.º 835/19, SoLICITADo por LuDGEro 
JoÃo BESSA GoNçALvES
EDoC/2019/16263
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
98, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
15.03.2019.”   
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar o pedido de dispensa do pa-
gamento da taxa de licença de construção, da 
taxa de licença de autorização de utilização, de 
todas as taxas aplicáveis à operação urbanís-
tica, das taxas de ocupação do espaço públi-
co, da taxa de publicidade e de outras taxas, 
proc.º 835/19, solicitado por Ludgero João Bes-
sa Gonçalves.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“FESTA EM hoNrA DE NoSSA SENhorA Do 
MoNTE E MÁrTIr SÃo SEBASTIÃo”, rEALI-
ZADo NoS DIAS 25, 26, 27 E 28 DE ABrIL DE 
2019, No vALor DE €161,90 (CENTo E SES-
SENTA E uM EuroS E NovENTA CÊNTIMoS), 
SoLICITADo pELA FÁBrICA DA IGrEJA DE 
SÃo pEDro DE pEDroSo
EDoC/2019/16563
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
99, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
19.03.2019.”   
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
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da taxa devida pela emissão de licença especial 
de ruído relativa ao evento “Festa em honra de 
Nossa Senhora do Monte e Mártir São Sebas-
tião”, realizado nos dias 25, 26, 27 e 28 de abril 
de 2019, no valor de €161,90 (cento e sessenta 
e um euros e noventa cêntimos), solicitado pela 
Fábrica da Igreja de São pedro de pedroso, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“5ª EDIçÃo pETruS ruN”, rEALIZADo No 
DIA 24 DE MArço DE 2019, No vALor DE 
€79,78 (SETENTA E NovE EuroS E SETENTA 
E oITo CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA JuNTA 
DE FrEGuESIA DE pEDroSo E SEIXEZELo
EDoC/2019/17217
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
100, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
19.03.2019.”   
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa devida pela emissão de licença especial 
de ruído relativa ao evento “5ª edição petrus 
run”, realizado no dia 24 de março de 2019, no 
valor de €79,78 (setenta e nove euros e setenta 
e oito cêntimos), solicitado pela união de Fre-
guesias de pedroso e Seixezelo, nos termos in-
formados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“3º pASSEIo TT roTA Do pEDrEIro”, rEALI-
ZADo No DIA 07 DE ABrIL DE 2019, No vA-
Lor DE €53,89 (CINQuENTA E TrÊS EuroS 
E oITENTA E NovE CÊNTIMoS), SoLICITADo 
pELA DESTINoS prÓSpEroS - ASSoCIAçÃo
EDoC/2019/13373
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
101, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
19.03.2019.”   
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa devida pela emissão de licença especial 
de ruído relativa ao evento “3º passeio TT rota 
do pedreiro”, realizado no dia 07 de abril de 

2019, no valor de €53,89 (cinquenta e três eu-
ros e oitenta e nove cêntimos), solicitado pela 
Destinos prósperos - Associação, nos termos 
informados.
Saiu da reunião o Senhor presidente da Câma-
ra, prof. Dr. Eduardo vítor rodrigues.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“GrANDE prÉMIo DE MArChA ATLÉTICA 
oLIvEIrA Do Douro – CAMpEoNATo rE-
GIoNAL DE MArChA EM ESTrADA”, rEALI-
ZADo No DIA 24 DE MArço DE 2019, No vA-
Lor DE €53,89 (CINQuENTA E TrÊS EuroS 
E oITENTA E NovE CÊNTIMoS), SoLICITADo 
pELo CLuBE DE FuTEBoL DE oLIvEIrA Do 
Douro
EDoC/2019/17365
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
102, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
27.03.2019.”   
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa devida pela emissão de licença especial 
de ruído relativa ao evento “Grande prémio de 
Marcha Atlética oliveira do Douro – Campeona-
to regional de Marcha em Estrada”, realizado 
no dia 24 de março de 2019, no valor de €53,89 
(cinquenta e três euros e oitenta e nove cênti-
mos), solicitado pelo Clube de Futebol de oli-
veira do Douro, nos termos informados.
Entrou na reunião o Senhor presidente da Câ-
mara, prof. Dr. Eduardo vítor rodrigues.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvEN-
To “CAMINhADA SoLIDÁrIA E AMBIENTAL”, 
rEALIZADo No DIA 01 DE MAIo DE 2019, 
No vALor DE €26,89 (vINTE E SEIS EuroS 
E oITENTA E NovE CÊNTIMoS), SoLICITADo 
pELA ASSoCIAçÃo DE pAIS E ENCArrEGA-
DoS DE EDuCAçÃo DAS ESCoLAS BÁSICAS 
Do oLIvAL E SECuNDÁrIA DIoGo DE MACE-
Do
EDoC/2019/18863
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
103, apenas no original.
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Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
27.03.2019.”   
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa devida pela emissão de licença especial 
de ruído relativa ao evento “Caminhada Solidá-
ria e Ambiental”, realizado no dia 01 de maio 
de 2019, no valor de €26,89 (vinte e seis euros 
e oitenta e nove cêntimos), solicitado pela As-
sociação de pais e Encarregados de Educação 
das Escolas Básicas do olival e Secundária Dio-
go de Macedo, nos termos informados.

GAiUrb UrbANiSMO E HAbiTAÇÃO EM
DESpEJo DE MÁrIo ALBErTo roDrIGuES, 
ArrENDATÁrIo DA hABITAçÃo SITA NA ruA 
Do prACETA ALMEIDA GArrETT, BLoCo B 
ENTrADA Nº 293 1º ESQ FTE DA FrEGuESIA 
DE vALADArES
EDoC/2019/19527
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
104, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
27.03.2019.”   
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar o despejo de Mário Alberto 
rodrigues, arrendatário da habitação sita na 
rua da praceta Almeida Garrett, bloco B, en-
trada nº 293 1º Esq. Fte., freguesia de valadares, 
nos termos informados.
DESpEJo DE MArIA pAuLA SoArES DA SILvA 
CArNEIro, ArrENDATÁrIA DA hABITAçÃo 
SITA NA ruA JoSÉ DINIS DoS SANToS, Nº 99, 
1º r, 4430-698 FrEGuESIA DE oLIvEIrA Do 
Douro
EDoC/2019/18306
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
105, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
27.03.2019.”   
retirado da ordem do dia.

DiVErSOS
Foi presente o rESuMo DIÁrIo DE TESourA-
rIA que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
106, apenas no original.
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.

o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues deu início à intervenção dos 
Munícipes. 
Maria do rosário Gonçalves de Almeida – re-
feriu-se a um projeto que pretende desenvol-
ver, no âmbito da família, solicitando que lhe 
seja concedido o ónus de precaridade para que 
possa arrancar com o projeto, porque não tem 
condições financeiras para fazer as obras ne-
cessárias.
Adriano Figueiredo- referiu-se a uns cami-
nhos públicos na ribeira do outeiro e ribeira 
de Avintes que foram ocupados, impedindo o 
acesso à sua propriedade, impossibilitando-o 
de fazer a limpeza dos terrenos. Que terá sido 
notificado pela Câmara para proceder à referi-
da limpeza, a qual é impossível de ser efetuada, 
porque não tem acesso aos terrenos. Solicitou 
que os caminhos fossem repostos e devolvidos 
à população. referiu-se ao alargamento e pa-
vimentação da rua Fernandes de Sá, dizendo 
ser uma necessidade e solicitou a colocação de 
sinalização na rua das Xabregas. referiu-se à 
rua do Barreiro, dizendo que a mesma necessi-
ta de iluminação pública.
António Francisco pereira da Costa – referiu-
-se à rua padrão vermelho, perguntando para 
quando está prevista a conclusão das obras re-
lativas ao saneamento.
Alexandre oliveira- referiu-se à rua do outei-
ro, nomeadamente às sargetas para as águas 
pluviais, as quais estão bloqueadas.
Maria Fernanda – referiu-se a obras numa rua 
em vilar de Andorinho, a qual é de sentido proi-
bido e que lhe impede o acesso a sua casa.
José Silva – Disse residir na rua pinhal Farrapa 
onde existe uma fábrica ilegal. Que a referida 
rua não possui iluminação pública e está muito 
precária. Que terá apresentado várias exposi-
ções na Câmara Municipal, não tendo sido re-
solvida a situação.
José Gonçalves – Solicitou a pavimentação e 
colocação de saneamento na rua onde habita.
Daniela Castro – Felicitou o Sr. presidente pela 
deslocalização das reuniões públicas e pela im-
plementação do serviço de Babysitting. refe-
riu-se à falta de saneamento na urbanização da 
Quinta da Belavista, solicitando a resolução do 
problema.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
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do vítor rodrigues relativamente à intervenção 
da Sr.ª D. Maria do rosário Gonçalves de Almei-
da, disse ter uma reunião marcada na Gaiurb 
sobre a questão. Que existe um caráter muito 
vinculativo com a temática dos alinhamentos e 
as aprovações de precariedade. Que quando se 
trata de uma reabilitação e ela está integrada 
numa Aru, num determinado tempo, isso foi 
possível. Que, neste momento, é muito difícil 
entender que não se aproveite uma interven-
ção de raiz ou de adaptação estrutural, para 
dar ao domínio público o alinhamento que ele 
merece. Que é mais fácil resolver as situações 
de acordo com a Lei do que criar um regime de 
exceção que beneficia as pessoas, mas que pre-
judica a Câmara, em termos de legalidade. Que 
a Câmara tem um quadro legislativo que tem 
de cumprir e tudo que envolva o urbanismo e 
alinhamentos, é de grande seriedade. 
relativamente à intervenção do Sr. Adriano 
Figueiredo, disse que a questão exposta é da 
competência do Tribunal, pelo que, não é da res-
ponsabilidade da Câmara Municipal. Que existe 
um caminho de servidão e que o Sr. Munícipe 
não pode ser privado de aceder aos seus ter-
renos. Que irá analisar a questão em conjunto 
com o Sr. presidente da Junta de Freguesia de 
Avintes, porque afeta a limpeza dos terrenos. 
No que diz respeito à rua do Barreiro, disse que 
a Câmara não tem tido qualquer dificuldade 
com a EDp, contudo, irá analisar a situação. 
relativamente às questões relacionadas com o 
saneamento, disse que se está a falar de zonas 
onde o saneamento para ser colocado, implica 
sistema de bombagem, porque não há gravi-
dade. Que quando o saneamento é colocado e 
há um sistema de gravidade, a água corre para 
a ETAr. Quando não há sistema de gravidade, 
quando a cota da ligação é inferior à cota da 
rede estabelecida, tem de existir um sistema 
de bombagem. Que o sistema de bombagem 
é uma obra de engenharia, não muito comple-
xa, mas cara, e, sobretudo, é um sistema que a 
Câmara evita, porque a sua manutenção é mui-
to complicada. Que existem situações em que 
partes de ruas não têm o saneamento ligado, 
porque necessitam de sistema de bombagem 
ou da implementação de um sistema de tuba-
gem, que impeça o sistema de bombagem. Dis-
se que irá tentar, com as Águas de Gaia, fazer 

um projeto que evite, até ao limite, a bomba-
gem e garanta o sistema de gravidade, de for-
ma a servir os moradores. 
E nada mais havendo a tratar, quando eram 17 
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 2019.01.21.
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 8
rEuNIÃo pÚBLICA DA CâMArA rEALIZADA 
NoS pAçoS Do MuNICÍpIo DE vILA NovA DE 
GAIA EM 15 DE ABrIL DE 2019
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: 
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- A Senhora Diretora Municipal de Administra-
ção e Finanças, Dra. Manuela Garrido.
horA DA ABErTurA: 16 horas e 5 minutos.
horA DE ENCErrAMENTo: 19 horas.

PrESiDÊNCiA/VErEAÇÃO
AprovAçÃo DEFINITIvA DA ATA Nº 07 DA 
rEuNIÃo (pÚBLICA) DE CâMArA rEALIZA-
DA EM 01 DE ABrIL DE 2019
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 07 da reunião 
pública realizada em 01 de abril de 2019.
rELATÓrIo DE ATIvIDADES E CoNTA DE GE-
rÊNCIA – 2018
EDoC/2019/23415
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. 
09.04.2019”
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues apresentou um powerpoint, 
explicando os principais assuntos contempla-
dos no documento. Que o documento valoriza 
a temática das contas, embora seja um docu-
mento conjunto, de relatório e contas, onde o 
município faz o balanço de todas as iniciativas 
e a comparação das mesmas e do trabalho pro-
posto no plano e orçamento para 2018, com 
um relatório das atividades desenvolvidas du-
rante o ano 2018. Que o documento reflete as 
melhores contas de sempre, por várias razões: 
primeiro, tem o maior grau de execução finan-
ceira orçamental, nomeadamente, no que diz 
respeito ao investimento, cumprindo, com uma 
percentagem demolidora, aquilo que foi pre-
visto no plano e orçamento. Em simultâneo, é 
uma execução orçamental que valoriza o inves-
timento, em detrimento das despesas corren-
tes. Em segundo lugar, reforça-se a autonomia 
financeira do Município, passando a 65% de re-
ceitas próprias, contra 34% de receitas alheias. 
Disse que, apesar do grau de autonomia finan-
ceira significativo, não se pode deixar de ter em 
conta a salvaguarda que o município tem que 
ter a cada ano, relativamente a eventuais aba-
los que possam ocorrer e que não podem pôr 

em causa a estabilidade económico-financeira 
alcançada. Em terceiro lugar, porque o endivi-
damento do município atinge os 120 milhões 
de euros, contra os 299 milhões de 2013, os 
181 milhões de 2015, os 167 milhões de 2016 e 
os 139 milhões de 2017, ou seja, de 2017 para 
2018, a Câmara reduziu o seu passivo em 13% 
e de 2015 para 2018, reduziu o seu passivo em 
33%. Que são as melhores contas de sempre, 
porque em termos de despesa, verificou-se um 
incremento do investimento, com a distribuição 
entre as despesas de capital e as despesas cor-
rentes, claramente favoráveis às despesas de 
capital, num aumento que significou quase 6 
milhões de euros de investimento. Disse que o 
município acompanhou e cumpriu toda a legis-
lação relativa aos seus trabalhadores, nomea-
damente, a reposição integral dos salários que 
o Governo determinou, o descongelamento 
das carreiras e a regularização dos precários e 
diminuiu o valor de despesas correntes da Câ-
mara Municipal. Que o Município transita com 
o maior saldo operacional de sempre, de 20 
milhões de euros, resultantes não de nenhuma 
lógica de poupança ou de contas a prazo da 
Câmara Municipal, mas numa lógica de estru-
turação económico-financeira para o mandato, 
onde grandes investimentos vão ser realizados, 
sendo que, após a incorporação do saldo de 20 
milhões, na conta de 2019, prevê-se que entre 
Maio e a 1ª quinzena de Junho, sejam lançadas 
centenas de milhares de euros de investimen-
tos muito significativos. Que trata-se de um 
saldo relativo ao primeiro de mandato, a pre-
ver um conjunto de investimentos, que são os 
compromissos assumidos perante os gaienses 
e que não devem ser feitos à custa do endivi-
damento brutal ou à custa de aumento de ta-
xas e impostos. Que o município não apresen-
ta apenas as melhores contas de sempre por 
aquilo que conseguiu reestruturar do ponto 
de vista económico-financeiro, apresenta tam-
bém o maior volume de aquisições patrimoniais 
de sempre da Câmara Municipal, ou seja, não 
é apenas a contabilidade ou a tesouraria, que 
em 2018 tiveram uma atenção particular para 
instruir investimento seguinte, foi também um 
conjunto de intervenções no território. relati-
vamente à receita, verifica-se o aumento acen-
tuado da mesma, nomeadamente, a receita de 
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capital - 149 milhões de euros, permitindo a Câ-
mara Municipal sustentar o município, de forma 
equilibrada. um aumento de receitas próprias, 
nomeadamente, 97 milhões de euros, demons-
trando que o Município não está dependente de 
transferências do orçamento de Estado, em ex-
clusivo, nem de recursos bancários, para poder 
gerir o quotidiano. Que o único crescimento de 
empréstimos que se pode a verificar, não são 
empréstimos de funcionamento corrente da 
Câmara Municipal, são os empréstimos vincu-
lados ao Banco Europeu de Investimentos e ao 
Quadro Comunitário de Apoio, com taxa zero e 
com a vantagem de não repercutirem no limite 
de endividamento do município.
o Senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro apresentou um documento escrito, 
que a seguir se transcreve:
“relatório de Atividades e Conta de Gerência 
de 2018
São-nos presentes as contas da Câmara Muni-
cipal de vila Nova de Gaia relativas ao exercício 
de 2018 e constantes do relatório de atividades 
e conta de gerência.
Sendo resultado líquido positivo e de valor 
substancial, correspondente a 24.039.150,91 eu-
ros, vem o mesmo reforçar significativamente a 
capacidade financeira do município. 
Este extenso documento reflete de uma forma 
clara os dois tipos de responsabilidades assu-
midas por este executivo perante os gaienses, 
ou seja, a responsabilidade política constante 
da nota introdutória e a responsabilidade finan-
ceira, constante da conta de gerência de 2018. 
por um lado, a responsabilidade política que 
vincula este executivo perante os gaienses, es-
tabelecendo uma relação entre ambos, através 
da elaboração, implementação e controlo das 
tomadas decisões políticas assumidas neste 
mandato, tendo a Câmara Municipal como ob-
jetivo final, a satisfação das necessidades dos 
seus cidadãos e empresas e demais institui-
ções, ao menor custo possível, no que se refere, 
entre outras, o desenvolvimento socioeconómi-
co, ordenamento do território, abastecimento 
público, saneamento básico, saúde, educação, 
cultura, ambiente e desporto.
Assim, termo de responsabilidade política, sem 
desconsiderar a gestão corrente que este do-
cumento ilustra, deveria constar um modelo 

de transformação e evolução da cidade, assen-
te em pilares que promovam o crescimento e 
a dotação de condições para o futuro, onde 
a primazia deveria ser a dotação das condi-
ções físicas e de contexto para o investimento, 
principalmente na dotação de acessibilidades 
transversais e aos núcleos empresariais, bem 
como, na captação de novos habitantes do seg-
mento superior, como complemento à oferta já 
escassa das cidades vizinhas, principalmente, 
o porto. De resto, na área da empregabilidade, 
a única iniciativa que refere, reporta a isenção 
de taxas para empresas que criem emprego no 
concelho, que é manifestamente curto. 
por outro lado, a responsabilidade financeira 
que visando o princípio do equilíbrio financeiro 
das contas da autarquia, adequando a despe-
sa à receita, confere assim ao executivo muni-
cipal competência para a tomada de decisões 
relativas à oferta dos serviços e equipamentos 
necessários em qualidade e quantidade, para 
satisfazer a procura e as necessidades do con-
celho, assim como estabelecer as formas de 
como as financiar e gerir de uma forma racional 
sustentada e proporcional. 
Não sendo o lucro, o objetivo primordial de 
uma Câmara Municipal, mas sim, o bem-estar 
e a qualidade de vida dos seus cidadãos, con-
ciliado, obviamente, com uma gestão equili-
brada das suas contas, onde a carga fiscal seja 
proporcional às necessidades do município. É 
precisamente neste binómio que entendemos 
haver um desajustamento à realidade do con-
celho, relativamente ao qual temos vindo a ma-
nifestar a nossa divergência, tendo em conta a 
estratégia seguida pela maioria municipal. 
Concretizando,
As receitas continuam a crescer em 2018 a rit-
mo elevado, nomeadamente, as boas receitas, 
ou seja, as receitas próprias, o que indicia que 
a conjuntura económico-financeira continua es-
tável e altamente favorável. 
Assim, de acordo com os dados constantes do 
referido documento, podemos constatar que 
as receitas totais passaram de 123 milhões de 
euros em 2015, para 149 milhões de euros em 
2018, ou seja, mais 21%, correspondentes a um 
acréscimo de 26 milhões de euros, equivalente 
a um aumento médio de 6 milhões e meio de 
euros por ano. 
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No entanto, as despesas totais em igual perío-
do de análise, também evidenciaram um cresci-
mento gradual e semelhante, ao passarem dos 
123 milhões de euros em 2015 para cerca de 147 
milhões de euros em 2018, ou seja, um acrés-
cimo de 24 milhões de euros. paralelamente, 
e conforme quadro constante da página 10 do 
referido relatório, as receitas próprias da au-
tarquia registaram um significativo acréscimo 
ao passarem de 79 milhões de euros em 2015, 
para 97 milhões de euros em 2019, traduzindo 
num aumento 18 milhões de euros, ou seja, mais 
22,7%. Só de 2017 para 2018, o acréscimo das 
receitas próprias foi de 3 milhões e meio de eu-
ros, ao passarem de 94 milhões de euros para 
97 milhões e meio de euros. 
De registar que este montante tenderá prova-
velmente a aumentar em 2019, fruto da receita 
adicional, que resultará da tributação da taxa de 
cidade, vulgo taxa turística, cuja receita anual 
estimada, aponta para os 3 milhões de euros. 
No âmbito das despesas, apraz-nos registar 
que, em termos da despesa corrente, estas so-
freram um ligeiro desagravamento, o que é um 
bom indicador, verificando-se, no entanto, uma 
forte pressão nas despesas de funcionamen-
to através da rubrica de despesas de pessoal, 
que regista um aumento significativo de cerca 
de 2,3 milhões de euros, embora compensada 
pela redução que também se verifica na rubrica 
Aquisições de Bens e Serviços.
relativamente à outra componente da despe-
sa total, ou seja, a despesa de capital, registou-
-se um agravamento da ordem dos 17 milhões 
de euros, ao passar de 41,7 milhões de euros, 
em 2017, para 59 milhões de euros, em 2018, 
embora devidamente justificada, o que, em ter-
mos globais se traduziu numa despesa global 
do município, na ordem dos 146,9 milhões de 
euros, correspondente a um agravamento na 
ordem dos 13%. 
Estamos assim perante um resultado que era 
espectável e há muito anunciado, logo sem sur-
presas. Este documento vem, pois, confirmar o 
que sempre soubemos e temos vindo afirmar, 
nomeadamente, que:
1- a prioridade deste executivo, em termos de 
política financeira, pese embora o aumento gra-
dual e consolidado das receitas ao longo dos 
últimos cinco anos (mais 26 milhões de euros 

em 4 anos, ou seja, uma média de 6,5 milhões 
de euros por ano), não tem objetivamente pas-
sado por uma política de redução da carga fis-
cal. 
2- Consequentemente, continuando a benefi-
ciar de uma conjuntura altamente favorável e 
não subestimando a própria gestão, os resul-
tados líquidos dos últimos anos, têm vindo a 
ser progressivamente mais robustos, apesar do 
crescimento que também se verificou em ter-
mos de despesa total. 
3- Existe, como sempre defendemos e mais 
uma vez se comprova de uma forma clara e ine-
quívoca, uma margem suficiente capaz de per-
mitir uma redução da carga fiscal, que pode ser 
confirmada no documento em análise. 
No referido relatório, na página 60, é dito que:
 “a poupança corrente em 2018, consumou-se 
no montante de 39,1 milhões de euros, mani-
festando um novo valor histórico, projetando 
o saldo corrente para valores nunca atingidos. 
observando os valores constantes da tabela, 
denota-se que a poupança corrente gerada no 
intervalo entre 2015 e 2018, foi manifestamente 
caracterizada pela supremacia da receita cor-
rente sobre a sua congénere da despesa, indu-
zida por uma variação positiva e contínua da 
primeira, a par de um comportamento do lado 
da despesa materializado por um desagrava-
mento constante da mesma, particularmente 
desde 2016, permitindo deste modo, usufruir-
-se de um superavit crescente. A prerrogativa 
da edilidade em poder gozar de um rendimento 
extra, permitir-lhe-ia aplicar este saldo corren-
te numa multiplicidade de cenários, como por 
exemplo, permitir a cobertura total do investi-
mento global realizado pela autarquia de 24,6 
milhões de euros, no presente ano de 2018 ou 
saldar, na íntegra, os encargos do serviço da 
dívida, com amortizações de capital e demais 
encargos financeiros, que perfizeram um mon-
tante de 35,4 milhões de euros no presente 
exercício, o qual foi também o mais elevado em 
todo o período 2015/2018”. 
perante estas afirmações, é óbvio que existem 
rendimentos extra, que mais do que justifi-
cam, exigem uma redução da carga fiscal. ou 
seja, estamos perante dois compromissos po-
líticos que não estando devidamente sincroni-
zados como é o caso, significam que estando 
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este executivo a implementar a sua proposta 
política, tem pautado a sua responsabilidade 
financeira baseada numa ótica de carga fiscal 
desproporcionada, que se traduz num lucro em 
nosso entender excessivo.
Aliás, este resultado líquido elevado permitiu 
ainda incorporar aquilo a que podemos chamar 
de “Não receitas”, que impediram assim que 
este resultado tivesse sido ainda mais expres-
sivo. As Não receitas reportam às isenções, 
cujo montante total rondou neste exercício, 
cerca de 4 milhões de euros e que tendo maio-
ritariamente recebido parecer favorável, foram 
concedidas a diversas entidades, particulares, 
empresas e juntas de freguesia, pelo que cor-
responde a um valor que não entrou nos co-
fres do município. Temos assumido, claramente 
ao longo deste mandato, a nossa discordância 
relativamente a várias destas isenções, por ser 
nosso entendimento e convicção que algumas 
delas eram desnecessárias e/ou excessivas. 
Adicionalmente e em termos de comparticipa-
ções atribuídas a empresas municipais, juntas 
de freguesia, diversas entidades e comunicação 
social, constantes da rubrica de Transferências 
correntes e subsídios, que em 2018, conforme 
quadro da pagina 52, totalizaram um valor glo-
bal que ultrapassou os 11 milhões de euros e que 
é superior em 3 milhões de euros a 2017, tam-
bém aqui sempre foi nosso entendimento que 
algumas destas comparticipações poderiam ter 
sido proteladas no tempo e ter tido maior rigor 
e critério na sua atribuição. 
As referidas “Não receitas” adicionadas às 
comparticipações atribuídas, significaram em 
2018, uma verba muito significativa e da qual 
não beneficiaram todos os gaienses. 
Ficou por exemplo, esquecida uma grande fatia 
da classe média, ou seja, aquela que contribui, 
em larga medida, para arrecadação dos impos-
tos cobrados pelo município e com os quais 
foi possível fazer a redistribuição dos mesmos, 
através das políticas sociais e não só, levadas a 
cabo por este Executivo e com as quais, de uma 
forma geral, estamos de acordo. 
Esta mesma classe média, que o referido rela-
tório identifica na nota introdutória ao docu-
mento em análise, como “Aqueles de que pou-
cos falam, porque verdadeiramente não são os 
mais ricos, mas também não são os mais po-

bres”, e que em portugal representam mais de 
60% da população. E são estes de que poucos 
falam, que contribuem maioritariamente para a 
receita cobrada pelo município, pois são muitos 
deles que pagam IMI, IMT, IrS e IuC e também 
a derrama, através as pequenas e microempre-
sas, ou seja, contribuem para as mais importan-
tes fontes de receita do município.
veja-se o que muito recentemente foi escrito 
sobre o que está a acontecer com a classe mé-
dia. Segundo a oCDE (organização para a Coo-
peração e Desenvolvimento Económico), uma 
classe média forte e próspera é fundamental 
para o sucesso e desenvolvimento de qualquer 
economia. Ela sustenta o consumo, possibilita 
muito do investimento em saúde, educação e 
construção civil, e permite a existência de servi-
ços por meio da sua contribuição tributária. No 
entanto, quase 40% dos lares da classe média, 
em 18 países europeus da oCDE, estão finan-
ceiramente vulneráveis - índice que varia 12% 
na Noruega a 70% na Grécia. E metade dos la-
res, nesses países, tem dificuldade em pagar as 
suas despesas correntes
E portugal não é exceção. Segundo um estudo 
recente da DECo, quase 80% dos portugueses 
têm dificuldades em pagar as suas contas, ou 
seja, mais 3/4 das famílias portuguesas “veem-
-se aflitas” para pagar as suas contas no final do 
mês. E deste total, 7%, ou seja, cerca de 300 mil 
famílias, vivem numa situação de pobreza. Ape-
nas 23% dos agregados familiares nacionais, 
vivem desafogados e têm qualidade de vida, 
segundo o primeiro barómetro da DECo pró-
Teste. o estudo termina dizendo que as conclu-
sões são preocupantes e mostram que a classe 
média, que empobreceu no período da Troika, 
ainda não conseguiu recuperar.
E é por isso que afirmamos e insistimos que se 
justifica, em vila Nova de Gaia, uma redução 
da carga fiscal. os gaienses não vivem melhor, 
só porque a Câmara anuncia um resultado lí-
quido da ordem dos 24 milhões de euros. Com 
certeza que todos nós estamos de acordo com 
muitas das políticas implementadas e levadas a 
cabo, em termos de nível das políticas sociais, 
mas é preciso repensar a redistribuição dos im-
postos. Não é esta carga fiscal que os gaienses 
desejam. porque não é a maximização do lucro, 
o objetivo principal de uma Câmara Municipal, 
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que tributa impostos de forma desproporciona-
da e desajustada. Senão vejamos:
1. Continuamos com uma das mais elevadas ta-
xas de IMI do Grande porto e do país. Apenas a 
Trofa tem uma taxa mais elevada;
2. Continuamos com uma taxa de derrama que 
não é ainda suficientemente atrativa nem para 
os empresários já estabelecidos nem para os 
empresários com pretensões de estabelecerem 
no concelho;
3. Continuamos teimosamente e ao contrário 
do que cada vez mais Câmaras o fazem em 
portugal, a não devolver qualquer fatia do valor 
que o município recebe relativo à participação 
variável do IrS e, conforme é dito no referido 
relatório, registou o valor mais alto do período 
compreendido entre 2015 e 2018, correspon-
dente a 14,3 milhões de euros, face a 13,2 mi-
lhões de euros do ano anterior;
4. Continuamos ainda com uma fatura de água 
de volume muito elevado, tendo em conta o 
rendimento disponível dos gaienses.
Então a questão que se coloca é a seguinte: tra-
balhando as rubricas da Não receita e as Com-
participações, de uma forma mais criteriosa e 
seletiva, abdicando de algum dos 24 milhões 
de euros do lucro e somando a tudo isto ainda 
a receita da taxa de cidade do ano em curso, no 
valor estimado de 3 milhões de euros, não exis-
tiram condições para já se terem implementa-
do uma redução substancial da carga fiscal em 
Gaia? Se a sua resposta é não, ou seja, se a sua 
prioridade é termos de politica financeira para 
os próximos tempos, não passa por esta redu-
ção, então é importante que se explique quais 
são as restrições e os constrangimentos para 
este desiderato, se é que existem e que podem 
justificar a manutenção da atual carga fiscal.
ou seja:
1- Estão previstos num futuro próximo fortes e 
significativos investimentos em equipamentos 
sociais e infraestruturas que possam condicio-
nar as finanças da Câmara? Se sim, qual é o va-
lor que lhe corresponde;
2- Está previsto algum acréscimo significati-
vo e extraordinário, em termos de aumento do 
quadro de pessoal e consequente aumento da 
despesa com salários que possa condicionar as 
finanças da Câmara?
3- Está previsto algum aumento significativo 

e extraordinário de despesa do município, no-
meadamente, no âmbito das despesas corren-
tes que possam condicionar as finanças da Câ-
mara?
4- Está previsto algum apoio extraordinário às 
empresas municipais, que possa condicionar as 
finanças da Câmara?
5- Está previsto algum aumento significativo 
extraordinária da despesa, no âmbito do inves-
timento nas áreas da mobilidade, quer em ter-
mos de compra de material circulante quer em 
termos de participação societária nos STCp ou 
ainda em termos comparticipação do municí-
pio no financiamento do passe único, que pos-
sam condicionar as finanças da câmara?
A propósito deste tema e caso não existam 
constrangimentos de monta, é nosso entendi-
mento que se justifica que o município avance 
para:
1º Arrendamento ou até mesmo a aquisição de 
novos espaços, à semelhança do que aconteceu 
com o espaço junto à estação de metro D. João 
II, na estrada nacional 222, no sentido de poder 
proporcionar estacionamento a baixo preço, 
para incentivo do uso dos transportes públicos;
2º Isenção de pagamento do passe único válido 
para o concelho, para todos os jovens estudan-
tes residentes em Gaia e que frequentam até ao 
12º ano, os estabelecimentos de ensino sedia-
dos em Gaia.
3º Isenção de pagamento do passe único, váli-
do para o concelho, para todos os seniores resi-
dentes em Gaia, com mais de 65 anos.
4º Isenção de pagamento do passe, único váli-
do para o concelho e para todos os desempre-
gados residentes em Gaia e durante o período 
de tempo em que se mantenha a situação de 
desemprego.
É pelo exposto que não podemos aceitar que 
este executivo se venha vangloriar dos resul-
tados líquido robustos que apresenta como as 
melhores contas de sempre. São seguramente 
bons resultados e que vêm reforçar significa-
tivamente as finanças da Câmara de Gaia. São, 
no entanto, obtidos à custa de uma política fis-
cal abusiva e asfixiante, para os cidadãos. pelos 
motivos expostos votaremos contra este relató-
rio de atividades e conta de gerência 2018.
vila Nova de Gaia, 15 de abril de 2019
o Grupo de vereadores do pSD”
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o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse que se o Sr. vereador 
estivesse presente na última Assembleia Muni-
cipal, teria visto como a sua intervenção sobre 
o passe único, é dissonante da intervenção do 
Dr. rui Trindade, o qual, teve a oportunidade de 
dizer que era contra o passe único, que o pSD 
não aceitava o modelo e que, quanto mais se 
criassem isenções, mais desigualdades surgi-
riam. Que a Câmara vai financiar o passe único 
com um modelo gradual, com um modelo de 
desoneração e com um modelo de reforço da 
aposta do município nos transportes. Entende 
que este é o tema fundamental, porque é o tema 
ao qual pessoalmente está afetivamente ligado, 
embora não reivindique a paternidade. Disse 
que pode não concordar com a segmentação 
da gratuitidade, porque pensa que o passe úni-
co não é mais do que o início de um caminho 
para a gratuitidade generalizada do transpor-
te, nas áreas metropolitanas e entende que a 
segmentação da gratuitidade não faz muito 
sentido, porque algumas das medidas têm que 
ter condição de recursos subjacente. Quando 
o Sr. vereador refere que as contas são boas, 
disse ser um documento que orgulha a Câmara, 
porque são contas obtidas à custa dos gaien-
ses que trabalham e que querem ver os seus 
impostos respeitados. relativamente à questão 
das isenções, disse que 99% das isenções que 
a Câmara concedeu, tiveram o voto favorável 
do pSD e foram criteriosas. Quanto às despesas 
correntes e de pessoal, disse que as despesas 
com o pessoal aumentaram, porque o Governo 
repôs os cortes que o pSD fez à classe média, 
quando esteve no Governo. Disse não haver ne-
nhum superavit crescente, há sim um superavit 
crescente conjuntural. Que no documento, o 
termo superavit crescente tem uma contextua-
lização, ou seja, é um superavit crescente que 
tem apenas 3 anos para a Câmara poder finan-
ciar investimentos, os quais constam no docu-
mento hoje presente. Que em 2019 prevê-se um 
investimento no montante global superior a 60 
milhões de euros, dos quais, 20 milhões vão sair 
deste saldo operacional. relativamente às clas-
ses médias, disse que a Câmara desenvolveu o 
primeiro programa de apoio ao arrendamento 
em vila Nova de Gaia; será brevemente lançado 
o primeiro programa de construção de casas 

para classes médias, com montantes na ordem 
dos 200 euros para um T1, 250 euros para um 
T2 e 300 euros para um T3, que permitirá cap-
tar novos públicos e públicos altamente qualifi-
cados. Que apoiar a classe média não é apenas 
reduzir o IMI ou dar-lhes benesses abstratas, é 
pagar impostos e ver retorno, nomeadamente, 
nas escolas, com lanches e pequenos-almoços 
gratuitos; musicoteratia, sinoterapia e hidrote-
rapia gratuitos para crianças com deficiências; 
o Gaiaprende+; etc. Que o concelho de Gaia, 
presentemente, é conhecido por ser sustentá-
vel e, ao mesmo tempo, capaz de fornecer um 
menu de políticas públicas municipais que va-
lorizam o facto das pessoas viverem em Gaia.  
No que diz respeito à questão da mobilidade, 
disse que a Câmara vai pagar o que tem a pa-
gar à STCp, no que diz respeito a obrigações de 
serviço público. Que no próximo mês, a Câma-
ra vai alinhar na constituição de uma empresa 
metropolitana de transportes e a STCp passará 
a ser não gerida pelos municípios, mas proprie-
dade dos municípios, que são duas estratégias 
distintas. Que se passará do financiamento das 
obrigações de serviço público, para uma aceita-
ção, que pode ser superior a 2,5 milhões, de re-
cursos disponibilizados pelo município, para a 
mobilidade. Que relativamente aos transportes, 
a Câmara vai criar três tipos de respostas: 1- o 
passe único e a Câmara terá de comparticipar 
com 37.000 euros, este ano, cerca de 75.000 
euros, no próximo ano, 200.000 euros, em 2021 
e 300.000 euros ou 400.000 euros, em 2022, 
até se estabilizar um patamar em que a procura 
faça baixar a comparticipação; 2- a renovação 
de frotas, em que a Câmara, não podendo fi-
nanciar empresas privadas, em termos de reno-
vação de frota, pode pagar ao quilómetro uma 
prestação de serviços gross cost, que impute 
ao custo quilómetro, a melhoria da qualidade 
do transporte e redução da idade média. 3- a 
integração intermodal, em que, neste momen-
to, em vila Nova de Gaia, existe um zonamen-
to em todo o concelho e, a partir do dia 1 de 
maio do presente ano, passará a ter zonamento 
e bilhética. Que tudo isto paga-se com 100 mi-
lhões de euros do orçamento de Estado e com 
a comparticipação municipal até 10% do custo 
global. 
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
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tos a favor do pS e 2 votos contra do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar os documentos de prestação 
de contas, nos termos da parte final da mes-
ma, para efeitos do disposto do art.º 33º, nº 1, 
alínea i) do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de 
setembro.
Mais foi deliberado submeter à apreciação e 
votação da Assembleia Municipal, para efeitos 
do art.º 25º, nº 2, alínea l) do Anexo I da Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro.
2ª rEvISÃo Ao orçAMENTo DE rECEITA E 
DESpESA rELATIvo Ao ANo FINANCEIro DE 
2019
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. 
0.04.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, submeter a aprovação da Assembleia 
Municipal, a 2ª revisão ao orçamento da re-
ceita e Despesa, relativo ao Ano Financeiro de 
2019, nos termos da alínea a), do nº 1, do Art.º 
25º e da alínea c) do nº 1, do art.º 33º, do Anexo 
I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.
INvENTÁrIo DoS BENS MÓvEIS E IMÓvEIS 
Do ANo DE 2018
EDoC/2019/23104
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. 
10.04.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar o Inventário dos Bens Móveis e 
Imóveis do Ano de 2018, para efeitos do dispos-
to do art.º 33º, nº 1, alínea i) do Anexo I, da Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro.
Mais foi deliberado submeter à apreciação da 
Assembleia Municipal, para efeitos do art.º 25º, 
nº 2, alínea l) do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 
12 de setembro.
ANuLAçÃo Do ACorDo CELEBrADo ENTrE 
o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA, A JuN-
TA DE FrEGuESIA DE oLIvEIrA Do Douro 
E A ASSoCIAçÃo oLIvEIrENSE DE SoCor-
roS MÚTuoS CuJo oBJETo ErA o ApoIo A 
QuESTÕES MATErIAIS E IMATErIAIS Do EQuI-

pAMENTo SoCIAL DESIGNADo “CoMpLEXo 
INTErGErACIoNAL QuINTA DoS AvÓS”
EDoC/2019/21301
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
5, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
02.04.2019”
Foi levantada a questão pelo Senhor vereador 
Dr. José Joaquim Cancela Moura sobre qual o 
vício de que padeceu o ato administrativo, para 
ter de ser anulado, tendo o Sr. presidente da 
Câmara referido que se tratou da falta de rati-
ficação em Câmara Municipal, do Acordo cele-
brado. Neste contexto e, porque efetivamente 
o ato é nulo, não carece de ser anulado, motivo 
pelo qual, anuindo com o Sr. vereador Dr. Can-
cela Moura, retirou o Sr. presidente, o ponto da 
ordem de trabalhos.
propoSTA DE ELABorAçÃo Do pLANo DE 
porMENor Do rEMATE poENTE DA AvENI-
DA Do ATLâNTICo – MADALENA
EDoC/2019/17132
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
6, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
02.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, nos 
termos informados, o seguinte:
- Iniciar o procedimento de elaboração do pla-
no de pormenor do remate poente da Avenida 
do Atlântico – Madalena;
- Estabelecer um prazo de 12 meses para a ela-
boração do plano;
- Estabelecer um prazo de 15 dias para o perío-
do de participação preventiva;
- Isentar a elaboração do plano de pormenor a 
procedimento de Avaliação Ambiental;
- publicar no Diário da república e divulgar, 
através da comunicação social, da plataforma 
colaborativa de gestão territorial e no sítio na 
Internet da Câmara Municipal, o conteúdo da 
deliberação municipal.
propoSTAS Gop + JovEM 2019
EDoC/2019/18638
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
7, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara para co-
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nhecimento. 02.04.2019”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
CEDÊNCIA GrATuITA DA SALA DE EXpoSI-
çÕES DA BIBLIoTECA MuNICIpAL, pArA A 
rEALIZAçÃo DE uMA MoSTrA ANuAL DE 
CArToFILIA, A “CArToGAYA 2019” A TEr Lu-
GAr DE 19 A 31 DE JuLho DE 2019, SoLICITA-
Do pELo CLuBE DE CoLECCIoNADorES DE 
GAIA
EDoC/2019/19654
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
8, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
04.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a cedência gratuita da sala de exposi-
ções da biblioteca municipal, para a realização 
do evento “Cartogaya 2019”, nos dias 19 a 31 de 
julho de 2019, solicitado pelo Clube de Colecio-
nadores de Gaia, nos termos informados.
CEDÊNCIA GrATuITA Do CINE TEATro 
EDuArDo BrAZÃo, pArA A rEALIZAçÃo DE 
uM CoNCurSo DE TALENToS A TEr LuGAr 
No DIA 06 DE JuNho DE 2019, SoLICITADo 
pELo AGrupAMENTo DE ESCoLAS DE vALA-
DArES
EDoC/2019/10334
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
9, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
09.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a cedência gratuita do Cine Teatro Eduardo 
Brazão, para a realização de um concurso de 
talentos, no dia 06 de junho de 2019, solicita-
do pelo Agrupamento de Escolas de valadares, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 
TAXA rELATIvA A uMA AçÃo DE ForMAçÃo 
DE “orGANIZAçÃo DE SEGurANçA INTEr-
NA E MEIoS DE prIMEIrA INTErvENçÃo”, 
MINISTrADA pELoS BoMBEIroS SApADo-
rES, No vALor DE €875,79 (oIToCENToS E 
SETENTA E CINCo EuroS E SETENTA E NovE 
CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA CruZADA Do 
BEM-FAZEr DA pAZ IpSS
EDoC/2019/18645
Foi presente o documento referido em epígra-

fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
10, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
09.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa relativa a uma ação de formação de 
“organização de Segurança Interna e Meios de 
primeira Intervenção”, ministrada pelos Bom-
beiros Sapadores, no valor de €875,79 (oito-
centos e setenta e cinco euros e setenta e nove 
cêntimos), solicitado pela Cruzada do Bem-Fa-
zer da paz IpSS, nos termos informados.

DirEÇÃO MUNiCiPAl DE ADMiNiSTrAÇÃO E 
FiNANÇAS

CoNCurSo pÚBLICo pArA CoNTrATAçÃo 
DA EMprEITADA “rEQuALIFICAçÃo DA ruA 
DELFIM DE LIMA – 3ª FASE – ENTrE A ruA Do 
CruZEIro E A ruA 25 DE ABrIL”
EDoC/2018/60612
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
11, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
02.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, nos 
termos informados, o seguinte:
1- Aceitar parcialmente os erros e omissões 
identificados pelos interessados e constantes 
na ata de júri e seus anexos, em apenso à etapa 
37;
2- Aprovar as novas peças, também em anexo 
à etapa 37;
3- prorrogar o prazo para apresentação de pro-
postas pelo período de 60 dias, nos termos do 
nº 1 do art.º 64º do CCp.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
E o AGrupAMENTo DE ESCoLAS Dr. CoSTA 
MAToS pArA ApoIo FINANCEIro Ao EvEN-
To “QuADro DE hoNrA E GErAçÃo FAN-
TÁSTICA” E ATIvIDADES INErENTES À rEALI-
ZAçÃo Do MESMo, No vALor DE €10.000,00 
(DEZ MIL EuroS)
EDoC/2019/19854
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
12, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
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09.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o acordo de colaboração a celebrar entre o 
Município de vila Nova de Gaia e o Agrupamen-
to de Escolas Dr. Costa Matos, para apoio finan-
ceiro ao evento “Quadro de honra e Geração 
Fantástica” e atividades inerentes à realização 
do mesmo, no valor de €10.000,00 (dez mil eu-
ros), nos termos apresentados.
ACorDo DE pArCErIA A CELEBrAr ENTrE 
o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA E A 
FuNDAçÃo porTuGuESA DE CArDIoLoGIA 
pArA ApoIo FINANCEIro No âMBITo DA 
IMpLEMENTAçÃo Do proGrAMA “GAIA No 
CorAçÃo”, No vALor DE €52.500,00 (CIN-
QuENTA E DoIS MIL E QuINhENToS EuroS)
EDoC/2019/22332
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
13, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
10.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o acordo de parceria a celebrar entre 
o Município de vila Nova de Gaia e a Fundação 
portuguesa de Cardiologia, para apoio finan-
ceiro no âmbito da implementação do progra-
ma “Gaia no Coração”, no valor de €52.500,00 
(cinquenta e dois mil e quinhentos euros), nos 
termos apresentados.
CEDÊNCIA Ao DoMÍNIo pÚBLICo MuNICIpAL 
DA pArCELA DE TErrENo CoM A ÁrEA DE 
226,00M2, SITA NA ruA ALTo DAS ChAQuE-
DAS – FrEGuESIA DE CANIDELo, No âMBITo 
DA ATA DE ACorDo rEALIZADo EM 14-03-
2003 ENTrE A EMprESA MuNICIpAL ÁGuAS 
DE GAIA, E.M. E ADELINo DE JESuS LopES
EDoC/2019/3904 
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
14, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
04.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a cedência ao domínio público municipal da 
parcela de terreno com a área de 226,00m2, 
sita na rua Alto das Chaquedas, freguesia de 
Canidelo, a destacar do prédio rústico descrito 
na primeira Conservatória do registo predial de 
vila Nova de Gaia, sob o nº 1809 – Canidelo e do 

inscrito na matriz sob o artigo 3343,destinada à 
implantação do arruamento e passeio, nos ter-
mos definidos pela planta de alinhamentos, nos 
termos informados.
ALIENAçÃo DA proprIEDADE Do SoLo ou 
rAÍZ Do LoTE Nº 10 AoS SupErFICIÁrIoS 
Do MESMo LoTE, pELo vALor DE €2.800,00 
(DoIS MIL E oIToCENToS EuroS)
EDoC/2019/14280
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
15, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
04.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a alienação da propriedade do solo 
ou raiz do lote nº 10 do Loteamento da Formi-
gosa de Baixo, freguesia de oliveira do Douro, 
aos superficiários do mesmo lote, pelo valor de 
€2.800,00 (dois mil e oitocentos euros), nos 
termos informados.
ADJuDICAçÃo provISÓrIA Do LoTE 20 DA 
urBANIZAçÃo DA QuINTA DA pALA – uNIÃo 
DE FrEGuESIAS DE GuLpILhArES E vALADA-
rES, pELo vALor DE €18.500,00 (DEZoITo 
MIL E QuINhENToS EuroS) NAS CoNDIçÕES 
DA hASTA pÚBLICA QuE hAvIA FICADo DE-
SErTA, A JoSÉ DoMINGuES SoArES pErEI-
rA
EDoC/2019/17819
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
16, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
09.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a adjudicação provisória do lote 20, da 
urbanização da Quinta da pala, união de Fre-
guesias de Gulpilhares e valadares, pelo valor 
de €18.500,00 (dezoito mil e quinhentos eu-
ros), nas condições da hasta pública que havia 
ficado deserta, a José Domingues Soares perei-
ra, nos termos informados.
ADJuDICAçÃo provISÓrIA Do LoTE 21 DA 
urBANIZAçÃo DA QuINTA DA pALA – uNIÃo 
DE FrEGuESIAS DE GuLpILhArES E vALADA-
rES, pELo vALor DE €18.500,00 (DEZoITo 
MIL E QuINhENToS EuroS) NAS CoNDIçÕES 
DA hASTA pÚBLICA QuE hAvIA FICADo DE-
SErTA, A JoÃo MANuEL SoArES pErEIrA
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EDoC/2019/17825
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
17, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
09.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a adjudicação provisória do lote 21, da 
urbanização da Quinta da pala, união de Fre-
guesias de Gulpilhares e valadares, pelo valor 
de €18.500,00 (dezoito mil e quinhentos eu-
ros), nas condições da hasta pública que havia 
ficado deserta, a José Domingues Soares perei-
ra, nos termos informados.
ADJuDICAçÃo provISÓrIA Do LoTE 38 DA 
urBANIZAçÃo DA QuINTA DA pALA – uNIÃo 
DE FrEGuESIAS DE GuLpILhArES E vALA-
DArES, pELo vALor DE €15.500,00 (QuINZE 
MIL E QuINhENToS EuroS) NAS CoNDIçÕES 
DA hASTA pÚBLICA QuE hAvIA FICADo DE-
SErTA, A ANDrÉ DE SÁ MIrANDA
EDoC/2019/21795
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
18, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
09.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a adjudicação provisória do lote 38, da 
urbanização da Quinta da pala, união de Fre-
guesias de Gulpilhares e valadares, pelo valor 
de €15.500,00 (quinze mil e quinhentos euros), 
nas condições da hasta pública que havia fica-
do deserta, a André de Sá Miranda, nos termos 
informados.
ADJuDICAçÃo provISÓrIA Do LoTE 32 DA 
urBANIZAçÃo DA QuINTA DA pALA – uNIÃo 
DE FrEGuESIAS DE GuLpILhArES E vALA-
DArES, pELo vALor DE €19.000,00 (DEZA-
NovE MIL EuroS) NAS CoNDIçÕES DA hAS-
TA pÚBLICA QuE hAvIA FICADo DESErTA, A 
ANDrÉ DE SÁ MIrANDA
EDoC/2019/21791
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
19, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
09.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a adjudicação provisória do lote 32, da 

urbanização da Quinta da pala, união de Fre-
guesias de Gulpilhares e valadares, pelo valor 
de €19.000,00 (dezanove mil euros), nas condi-
ções da hasta pública que havia ficado deserta, 
a André de Sá Miranda, nos termos informados.
rESoLuçÃo DE EXproprIAr DE DuAS pAr-
CELAS, SITAS NA FrEGuESIA DE CANIDELo, 
Do CoNCELho DE vILA NovA DE GAIA, DES-
TINADAS À rEQuALIFICAçÃo DA ruA SporT 
CLuBE DE CANIDELo
EDoC/2019/8523
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
20, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
10.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a resolução de expropriar de duas parcelas, 
sitas na freguesia de Canidelo, do concelho de 
vila Nova de Gaia, destinadas à requalificação 
da rua Sport Clube de Canidelo, nos termos in-
formados.
pEDIDo DE AuTorIZAçÃo pArA vENDA Do 
DIrEITo DE SupErFÍCIE Do LoTE Nº 7 Do 
LoTEAMENTo MuNICIpAL QuINTA DA MAr-
roCA – uNIÃo DE FrEGuESIAS DE SANDIM, 
oLIvAL, LEvEr E CrESTuMA E rENÚNCIA Ao 
DIrEITo DE prEFErÊNCIA NA ALIENAçÃo 
DESTE IMÓvEL por pArTE Do MuNICÍpIo
EDoC/2019/19125
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
21, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
10.04.2019”
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, au-
torizar, a título excecional e por aplicação ana-
lógica do disposto no artº 18 do regulamento 
de Constituição do Direito de Superfície de Ter-
renos e Lotes de Terrenos Municipais – rCDS-
TLTM, a venda do direito de superfície do lote 
nº 7, do Loteamento Municipal Quinta da Marro-
ca, união de Freguesias de Sandim, olival, Le-
ver e Crestuma, cedido em regime de direito de 
superfície a Aurélio Alberto paiva Freixo de oli-
veira e Aurora Celeste Sousa vieira oliveira, por 
escritura nº 31 de 23 de Fevereiro de 1995, ou-
torgada no Notário privativo da Câmara, con-
dicionada à assunção, pelos adquirentes, para 
com a Câmara, das obrigações a que os ora 
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requerentes, estão vinculados, nomeadamente 
as obrigações constantes da Cláusula Sexta, da 
Cláusula oitava, da Escritura nº 31 – Escritura de 
Cedência em regime de Direito de Superfície e 
não exercer o direito de preferência, que legal e 
contratualmente lhe assiste, na venda do direito 
do superfície que os superficiários foram pre-
viamente autorizados a realizar, pelo valor de 
160.000,00 € e demais obrigações contratuais, 
com David Gerardo dos Santos Lopes.
proToCoLo DE TrANSFErÊNCIA DA poSSE 
E GESTÃo Do EMprEENDIMENTo hABITA-
CIoNAL DA QuINTA DoS CASTELoS SITo NA 
uNIÃo DE FrEGuESIAS DE SANTA MArINhA 
E SÃo pEDro DA AFurADA
EDoC/2016/14719
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
22, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
09.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, nos 
termos informados, o seguinte:
- aprovar a transferência, para o Município de 
vila Nova de Gaia, da posse e gestão de 74 fra-
ções, sitas no empreendimento habitacional 
"Quinta dos Castelos, na união das Freguesias 
de Santa Marinha e São pedro da Afurada, elen-
cadas e devidamente identificadas no protoco-
lo, e que se encontram na posse e gestão das 
Infraestruturas de portugal, S.A.;
- aprovar o protocolo de transferência da pos-
se e gestão das 74 frações do empreendimento 
habitacional denominado "Quinta dos Castelos" 
, sito na união das Freguesias de Santa Marinha 
e São pedro da Afurada.
prESTAçÃo DE SErvIçoS, No âMBITo Do 
proJETo “GAIA + SuCESSo” pArA rEForço 
Do ApoIo AoS ALuNoS ATrAvÉS DE EQuI-
pA MuLTIDISCIpLINAr
EDoC/2019/14500
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
23, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
09.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, nos 
termos informados, o seguinte:
- Autorizar o recurso ao concurso limitado por 
prévia qualificação, com publicação no Jornal 

oficial da união Europeia, atento o valor da 
presente contratação, bem como a qualificação 
prévia inerente à escolha do prestador de servi-
ços, com o valor base de 992.000,00 € + Iva à 
taxa legal de 23%, até ao termo de vigência do 
projeto, ou seja até ao termo do ano letivo de 
2020/2021. 
- Aprovação, nos termos da alínea c) do n.º 1 e 
n.º 2 do artigo 40.º do CCp, das peças de for-
mação do contrato do presente procedimento, 
neste caso em concreto, o programa de concur-
so, a minuta de anúncio, o convite à apresenta-
ção de propostas, o caderno de encargos e res-
petivos anexos, que se juntam à presente etapa. 
- Aprovação, em conformidade com o previsto 
no artigo 67.º do CCp, da designação do Júri 
composto pelos seguintes membros: presiden-
te – vera pacheco, vogal efetivo – Sofia Soares, 
vogal efetiva - Sónia Mourão; vogal suplente – 
Ariana pinho; vogal suplente – José oliveira. 
Face ao exposto, propõe-se que a verba a cabi-
mentar pela rubrica 2018 A 7 seja dividida pela 
seguinte forma:
Ano 2019 – 192.000,00
Ano 2020 – 400.000,00
Ano 2021 – 400.000,00
Mais foi deliberado submeter a aprovação da 
Assembleia Municipal a repartição de encargos.
AQuISIçÃo DE uM vEÍCuLo pLATAForMA 
pArA oS BoMBEIroS SApADorES E proTE-
çÃo CIvIL Do MuNICÍpIo DE vILA NovA DE 
GAIA
EDoC/2019/3775
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
24, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
10.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, nos 
termos informados, o seguinte:
1 - Aprovar as retificações introduzidas às peças 
do procedimento (caderno de encargos e pro-
grama de concurso;
2 - prorrogar o prazo para entrega de propos-
tas nos termos do n.º 2 do art.º 64º do CCp, pelo 
período equivalente ao tempo decorrido desde 
o inicio daquele prazo até à data de decisão e 
de disponibilização das peças aos interessados, 
que se estima seja feito entre o dia 17 e 23 de 
abril de 2019, bem como conceder novos pra-
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zos para apresentação de pedido de esclareci-
mentos e de lista de erros e/ou omissões.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor €777,49 (SETECENToS E SE-
TENTA E SETE EuroS E QuArENTA E NovE 
CÊNTIMoS), pArA DESLoCAçÃo A LISBoA, 
No DIA 17 DE MArço DE 2019, SoLICITADo 
pELo CLuBE ATLâNTICo DA MADALENA
EDoC/2019/16972
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
25, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
04.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor €777,49 (setecentos e 
setenta e sete euros e quarenta e nove cênti-
mos), ou seja, o valor de €544,24 (quinhentos 
e quarenta e quatro euros e vinte e quatro cên-
timos), para deslocação a Lisboa, no dia 17 de 
março de 2019, solicitado pelo Clube Atlântico 
da Madalena, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €539,77 (QuINhENToS E 
TrINTA E NovE EuroS E SETENTA E SETE 
CÊNTIMoS), pArA DESLoCAçÃo À SErrA 
DA ESTrELA, No DIA 10 DE MArço DE 2019, 
SoLICITADo pELA FuZoS – ASSoCIAçÃo DE 
FuZILEIroS
EDoC/2019/10386
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
26, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
04.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €539,77 (quinhentos e trinta e nove 
euros e setenta e sete cêntimos), para deslo-
cação à Serra da Estrela, no dia 10 de março 
de 2019, solicitado pela Fuzos – Associação de 
Fuzileiros, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS Mu-
NICIpAIS, No vALor €53,00 (CINQuENTA E 

TrÊS EuroS), pArA DESLoCAçÃo Ao pAr-
QuE BIoLÓGICo DE GAIA, No DIA 15 DE MAr-
ço DE 2019, SoLICITADo pELA ESCoLA EB1 / 
JI DE CABANÕES
EDoC/2019/16092
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
27, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
04.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €53,00 (cinquenta e três euros), para 
deslocação ao parque Biológico de Gaia, no dia 
15 de março de 2019, solicitado pela Escola EB1 
/ JI de Cabanões, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €51,77 (CINQuENTA E uM 
EuroS E SETENTA E SETE CÊNTIMoS), pArA 
DESLoCAçÃo À ESTAçÃo LITorAL DA AGu-
DA, No DIA 14 DE MArço DE 2019, SoLICITA-
Do pELA ESCoLA EB1 / JI DE vILA D’ESTE
EDoC/2019/16073
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
28, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
03.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €51,77 (cinquenta e um euros e seten-
ta e sete cêntimos), para deslocação à Estação 
Litoral da Aguda, no dia 14 de março de 2019, 
solicitado pela Escola EB1 / JI de vila d’Este, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €40,12 (QuArENTA EuroS 
E DoZE CÊNTIMoS), pArA DESLoCAçÃo Ao 
porTo, No DIA 12 DE MArço DE 2019, SoLI-
CITADo pELA ESCoLA BÁSICA proFESSor 
DouTor MArQuES DoS SANToS
EDoC/2019/15468
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
29, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
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03.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €40,12 (quarenta euros e doze cênti-
mos), para deslocação ao porto, no dia 12 de 
março de 2019, solicitado pela Escola Básica 
professor Doutor Marques dos Santos, nos ter-
mos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €77,04 (SETENTA E SETE 
EuroS E QuATro CÊNTIMoS), pArA DESLo-
CAçÃo A GoNDoMAr, No DIA 13 DE MArço 
DE 2019, SoLICITADo pELA ESCoLA EB1 / JI 
DE vILA D’ESTE
EDoC/2019/15808
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
30, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
03.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €77,04 (setenta e sete euros e quatro 
cêntimos), para deslocação a Gondomar, no dia 
13 de março de 2019, solicitado pela Escola EB1 
/ JI de vila d’Este, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS Mu-
NICIpAIS, No vALor €276,02 (DuZENToS E 
SETENTA E SEIS EuroS E DoIS CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo A vIANA Do CASTELo, 
No DIA 09 DE MArço DE 2019, SoLICITADo 
pELo CLuBE ATLâNTICo DA MADALENA
EDoC/2019/15074
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
31, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
03.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor €276,02 (duzentos e 
setenta e seis euros e dois cêntimos), ou seja, o 
valor de €193,21 (cento e noventa e três euros e 
vinte e um cêntimos), para deslocação a viana 
do Castelo, no dia 09 de março de 2019, soli-

citado pelo Clube Atlântico da Madalena, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €48,34 (QuArENTA E oITo 
EuroS E TrINTA E QuATro CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo À ESCoLA SEDE Do 
AGrupAMENTo DE ESCoLAS DE CANELAS, 
No DIA 11 DE MArço DE 2019, SoLICITADo 
pELA ESCoLA EB1 / JI Do ALQuEBrE
EDoC/2019/15266
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
32, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
03.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €48,34 (quarenta e oito euros e trinta 
e quatro cêntimos), para deslocação à escola 
sede do Agrupamento de Escolas de Canelas, 
no dia 11 de março de 2019, solicitado pela Es-
cola EB1 / JI do Alquebre, nos termos informa-
dos.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €194,32 (CENTo E NovEN-
TA E QuATro EuroS E TrINTA E DoIS CÊN-
TIMoS), pArA DESLoCAçÃo A AvEIro, No 
DIA 10 DE MArço DE 2019, SoLICITADo pELo 
FuTEBoL CLuBE DE GAIA
EDoC/2019/15194
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
33, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
03.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor €194,32 (cento e no-
venta e quatro euros e trinta e dois cêntimos), 
ou seja o valor de €136,02 (cento e trinta e seis 
euros e 2 cêntimos), para deslocação a Aveiro, 
no dia 10 de março de 2019, solicitado pelo Fu-
tebol Clube de Gaia, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €166,12 (CENTo E SESSEN-
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TA E SEIS EuroS E DoZE CÊNTIMoS), pArA 
DESLoCAçÃo Ao porTo E GAIA, No DIA 17 
DE MArço DE 2019, SoLICITADo pELA ESCo-
LA BÁSICA MANuEL ANTÓNIo pINA
EDoC/2019/16935
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
34, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
04.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €166,12 (cento e sessenta e seis euros 
e doze cêntimos), para deslocação ao porto e 
Gaia, no dia 17 de março de 2019, solicitado pela 
Escola Básica Manuel António pina, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €72,75 (SETENTA E DoIS 
EuroS E SETENTA E CINCo CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo Ao pArQuE orNIToLÓ-
GICo DE LouroSA, No DIA 08 DE MArço DE 
2019, SoLICITADo pELA ESCoLA BÁSICA DA 
JuNQuEIrA
EDoC/2019/14637
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
35, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
04.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €72,75 (setenta e dois euros e setenta 
e cinco cêntimos), para deslocação ao parque 
ornitológico de Lourosa, no dia 08 de março de 
2019, solicitado pela Escola Básica da Junquei-
ra, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €1.254,76 (MIL DuZENToS 
E CINQuENTA E QuATro EuroS E SETENTA 
E SEIS CÊNTIMoS), pArA DESLoCAçÃo A 
CASTELo BrANCo, NoS DIAS 15 E 17 DE MAr-
ço DE 2019, SoLICITADo pELA TuNA ACADÉ-
MICA DE oLIvEIrA Do Douro
EDoC/2019/16914
Foi presente o documento referido em epígra-

fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
36, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
04.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor €1.254,76 (mil duzentos 
e cinquenta e quatro euros e setenta e seis cên-
timos), ou seja, o valor de  €878,33 (oitocentos 
e setenta e oito euros e trinta e três cêntimos), 
para deslocação a Castelo Branco, nos dias 15 e 
17 de março de 2019, solicitado pela Tuna Aca-
démica de oliveira do Douro, nos termos infor-
mados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor €484,91 (QuATroCENToS E 
oITENTA E QuATro EuroS E NovENTA E uM 
CÊNTIMoS), pArA DESLoCAçÃo No âMBITo 
Do proGrAMA ErASMuS+, NoS DIAS 14, 15 E 
18 DE MArço DE 2019, SoLICITADo pELA ES-
CoLA BÁSICA E SECuNDÁrIA DE CANELAS
EDoC/2019/16422
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
37, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
04.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €484,91 (quatrocentos e oitenta e qua-
tro euros e noventa e um cêntimos), para des-
locação no âmbito do programa Erasmus+, nos 
dias 14, 15 e 18 de março de 2019, solicitado pela 
Escola Básica e Secundária de Canelas, nos ter-
mos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €56,43 (CINQuENTA E SEIS 
EuroS E QuArENTA E TrÊS CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo Ao pArQuE BIoLÓGI-
Co DE GAIA, No DIA 07 DE MArço DE 2019, 
SoLICITADo pELA ESCoLA BÁSICA DA JuN-
QuEIrA
EDoC/2019/14446
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 Câmara. 
04.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €56,43 (cinquenta e seis euros e qua-
renta e três cêntimos), para deslocação ao par-
que Biológico de Gaia, no dia 07 de março de 
2019, solicitado pela Escola Básica da Junquei-
ra, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €48,52 (QuArENTA E oITo 
EuroS E CINQuENTA E DoIS CÊNTIMoS), No 
DIA 18 DE MArço DE 2019, SoLICITADo pELA 
ESCoLA EB1/JI QuINTA DAS ChÃS
EDoC/2019/17038
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
39, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
04.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €48,52 (quarenta e oito euros e cin-
quenta e dois cêntimos), no dia 18 de março de 
2019, solicitado pela Escola EB1/JI Quinta das 
Chãs, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS Mu-
NICIpAIS, No vALor €71,70 (SETENTA E uM 
EuroS E SETENTA CÊNTIMoS), No DIA 19 DE 
MArço DE 2019, SoLICITADo pELA ESCoLA 
BÁSICA DA JuNQuEIrA
EDoC/2019/17274
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
40, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
09.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €71,70 (setenta e um euros e setenta 
cêntimos), para deslocação ao hipermercado 
Continente de Gaia, no dia 19 de março de 2019, 
solicitado pela Escola Básica da Junqueira, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 

TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS Mu-
NICIpAIS, No vALor €167,59 (CENTo E SES-
SENTA E SETE EuroS E CINQuENTA E NovE 
CÊNTIMoS), No DIA 31 DE MArço DE 2019, 
SoLICITADo pELA Ap – ASSoCIAçÃo pro-
prIETÁrIoS DA urBANIZAçÃo vILA D’ESTE, 
IpSS
EDoC/2019/17610
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
41, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
09.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €167,59 (cento e sessenta e sete euros 
e cinquenta e nove cêntimos), para deslocação 
à póvoa de varzim, no dia 31 de março de 2019, 
solicitado pela Ap – Associação proprietários 
da urbanização vila d’Este, IpSS, nos termos in-
formados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €72,64 (SETENTA E DoIS 
EuroS E SESSENTA E QuATro CÊNTIMoS), 
NoS DIAS 20 E 21 DE MArço DE 2019, SoLICI-
TADo pELA ESCoLA BÁSICA DA JuNQuEIrA
EDoC/2019/17652
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
42, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
09.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €72,64 (setenta e dois euros e ses-
senta e quatro cêntimos), para deslocação a 
valadares, nos dias 20 e 21 de março de 2019, 
solicitado pela Escola Básica da Junqueira, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor €50,91 (CINQuENTA EuroS 
E NovENTA E uM CÊNTIMoS), No DIA 20 DE 
MArço DE 2019, SoLICITADo pELA ESCoLA 
EB1/JI DE vILA D’ESTE
EDoC/2019/18066
Foi presente o documento referido em epígra-
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fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
43, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
09.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €50,91 (cinquenta euros e noventa e 
um cêntimos), para deslocação à Estação Li-
toral da Aguda, no dia 20 de março de 2019, 
solicitado pela Escola EB1/JI de vila d’Este, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €121,94 (CENTo E vINTE 
E uM EuroS E NovENTA E QuATro CÊNTI-
MoS), No DIA 22 DE MArço DE 2019, SoLICI-
TADo pELA ESCoLA BÁSICA DE CABo Mor
EDoC/2019/18124
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
44, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
09.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €121,94 (cento e vinte e um euros e no-
venta e quatro cêntimos), para deslocação ao 
parque Biológico de Gaia, no dia 22 de março 
de 2019, solicitado pela Escola Básica de Cabo 
Mor, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €696,83 (SEISCENToS E 
NovENTA E SEIS EuroS E oITENTA E TrÊS 
CÊNTIMoS), No DIA 24 DE MArço DE 2019, 
SoLICITADo pELo FuTEBoL CLuBE DE GAIA
EDoC/2019/18627
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
45, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
09.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor €696,83 (seiscentos 
e noventa e seis euros e oitenta e três cênti-
mos), ou seja, o valor de €489,18 (quatrocen-

tos e oitenta e nove euros e dezoito cêntimos), 
para deslocação a Lisboa, no dia 24 de março 
de 2019, solicitado pelo Futebol Clube de Gaia, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €544,92 (QuINhENToS E 
QuArENTA E QuATro EuroS E NovENTA E 
DoIS CÊNTIMoS), No DIA 24 DE MArço DE 
2019, SoLICITADo pELA ASSoCIAçÃo rE-
CrEATIvA “AS LAvADEIrAS DE pEDroSo”
EDoC/2019/18664
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
46, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
09.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor €544,92 (quinhentos e 
quarenta e quatro euros e noventa e dois cênti-
mos), ou seja, €381,44 (trezentos e oitenta e um 
euros e quarenta e quatro cêntimos), para des-
locação a Fátima, no dia 24 de março de 2019, 
solicitado pela Associação recreativa “As Lava-
deiras de pedroso”, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €43,18 (QuArENTA E TrÊS 
EuroS E DEZoITo CÊNTIMoS), No DIA 25 DE 
MArço DE 2019, SoLICITADo pELA ESCoLA 
BÁSICA DAS MATAS
EDoC/2019/18768
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
47, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
09.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €43,18 (quarenta e três euros e dezoito 
cêntimos), para deslocação à Biblioteca Munici-
pal de Gaia, no dia 25 de março de 2019, solici-
tado pela Escola Básica das Matas, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €44,72 (QuArENTA E QuA-
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Tro EuroS E SETENTA E DoIS CÊNTIMoS), 
No DIA 25 DE MArço DE 2019, SoLICITADo 
pELA ESCoLA EB1/JI DE vILA D’ESTE
EDoC/2019/18778
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
48, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
09.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, no 
valor €44,72 (quarenta e quatro euros e seten-
ta e dois cêntimos), para deslocação à Estação 
Litoral da Aguda, no dia 25 de março de 2019, 
solicitado pela Escola EB1/JI de vila d’Este, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €63,98 (SESSENTA E TrÊS 
EuroS E NovENTA E oITo CÊNTIMoS), No 
DIA 26 DE MArço DE 2019, SoLICITADo pELA 
FuNDAçÃo pADrE LuÍS
EDoC/2019/19014
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
49, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
09.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, no 
valor €63,98 (sessenta e três euros e noventa e 
oito cêntimos), para deslocação a Azenha/San-
dim, dia 26 de março de 2019, solicitado pela 
Fundação padre Luís, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor €156,17 (CENTo E CINQuEN-
TA E SEIS EuroS E DEZASSETE CÊNTIMoS), 
No DIA 27 DE MArço DE 2019, SoLICITADo 
pELA ESCoLA BÁSICA DE SÁ/SANDIM
EDoC/2019/19336
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
50, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
09.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 

de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor de €156,17 (cento e cinquenta e seis 
euros e dezassete cêntimos), para deslocação 
a Serralves, no dia 27 de março de 2019, solici-
tado pela Escola Básica de Sá/Sandim, nos ter-
mos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €47,48 (QuArENTA E SETE 
EuroS E QuArENTA E oITo CÊNTIMoS), No 
DIA 27 DE MArço DE 2019, SoLICITADo pELA 
ESCoLA SECuNDÁrIA ANTÓNIo SÉrGIo
EDoC/2019/19562
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
51, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
09.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor de €47,48 (quarenta e sete euros e 
quarenta e oito cêntimos), para deslocação ao 
porto, no dia 27 de março de 2019, solicitado 
pela Escola Secundária António Sérgio, nos ter-
mos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €64,16 (SESSENTA E QuA-
Tro EuroS E DEZASSEIS CÊNTIMoS), No 
DIA 28 DE MArço DE 2019, SoLICITADo pELA 
FuNDAçÃo CouTo
EDoC/2019/19741
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
52, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
09.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor de €64,16 (sessenta e quatro euros e 
dezasseis cêntimos), para deslocação a Espi-
nho, no dia 28 de março de 2019, solicitado pela 
Fundação Couto, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €71,89 (SETENTA E uM Eu-
roS E oITENTA E NovE CÊNTIMoS), No DIA 
28 DE MArço DE 2019, SoLICITADo pELA 
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AppACDM / vILA NovA DE GAIA
EDoC/2019/19775
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
53, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
09.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor de €71,89 (setenta e um euros e oi-
tenta e nove cêntimos), para deslocação a Es-
pinho, no dia 28 de março de 2019, solicitado 
pela AppACDM / vila Nova de Gaia, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €754,68 (SETECENToS E 
CINQuENTA E QuATro EuroS E SESSENTA 
E oITo CÊNTIMoS), No DIA 30 DE MArço 
DE 2019, SoLICITADo pELA FEDErAçÃo DAS 
CoLETIvIDADES DE vILA NovA DE GAIA
EDoC/2019/20316
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
54, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
09.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor de €754,68 (setecentos e cinquenta e 
quatro euros e sessenta e oito cêntimos), para 
deslocação a Lisboa, no dia 30 de março de 
2019, solicitado pela Federação das Coletivida-
des de vila Nova de Gaia, nos termos informa-
dos.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS Mu-
NICIpAIS, No vALor €212,23 (DuZENToS E 
DoZE EuroS E vINTE E TrÊS CÊNTIMoS), No 
DIA 31 DE MArço DE 2019, SoLICITADo pELA 
BANDA MuSICAL LEvErENSE
EDoC/2019/20289
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
55, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
09.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 

aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor de €212,23 (duzentos e 
doze euros e vinte e três cêntimos), ou seja, o 
valor de €148,56 (cento e quarenta e oito euros 
e cinquenta e seis cêntimos), para deslocação 
a vila do Conde, no dia 31 de março de 2019, 
solicitado pela Banda Musical Leverense, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €440,06 (QuATroCENToS 
E QuArENTA EuroS E SEIS CÊNTIMoS), No 
DIA 29 DE MArço DE 2019, SoLICITADo pELA 
ESCoLA SECuNDÁrIA Dr. JoAQuIM GoMES 
FErrEIrA ALvES
EDoC/2019/19810
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
56, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
09.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor de €440,06 (quatrocentos e quarenta 
euros e seis cêntimos), para deslocação a Lei-
ria, no dia 29 de março de 2019, solicitado pela 
Escola Secundária Dr. Joaquim Gomes Ferreira 
Alves, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor €59,87 (CINQuENTA E NovE 
EuroS E oITENTA E SETE CÊNTIMoS), pArA 
DESLoCAçÃo A SErrALvES, No DIA 01 DE 
ABrIL DE 2019, SoLICITADo pELA ESCoLA 
BÁSICA Dr. CoSTA MAToS
EDoC/2019/20521
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
57, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
09.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor de €59,87 (cinquenta e nove euros e 
oitenta e sete cêntimos), para deslocação a 
Serralves, no dia 01 de abril de 2019, solicitado 
pela Escola Básica Dr. Costa Matos, nos termos 
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informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor €170,78 (CENTo E SETENTA 
EuroS E SETENTA E oITo CÊNTIMoS), pArA 
DESLoCAçÃo Ao porTo, NoS DIAS 29 E 30 
DE MArço DE 2019, SoLICITADo pELA ESCo-
LA EB 2/3 DE vILA D’ESTE
EDoC/2019/22132
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
58, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
09.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor de €59,87 (cinquenta e nove euros e 
oitenta e sete cêntimos), para deslocação ao 
porto, nos dias 29 e 30 de março de 2019, so-
licitado pela Escola EB 2/3 de vila d’Este, nos 
termos informados.

DirEÇÃO MUNiCiPAl DE iNFrAESTrUTUrAS 
E ESPAÇOS PÚbliCOS

pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE TA-
XAS pELA INTErrupçÃo DE TrâNSITo, rE-
LATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “NoITE 
DE SErENATAS”, rEALIZADo No DIA 05 DE 
ABrIL DE 2019, No vALor ToTAL DE €119,20 
(CENTo E DEZANovE EuroS E vINTE CÊNTI-
MoS), SoLICITADo pELA uNIÃo ACADÉMICA 
DE AvINTES, rEprESENTADA pELo SENhor 
ruI FILIpE ALvES MorEIrA
EDoC/2019/15383
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
59, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
27.03.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, relativa 
à realização do evento “Noite de Serenatas”, 
realizado no dia 05 de abril de 2019, no valor 
total de €119,20 (cento e dezanove euros e vin-
te cêntimos), solicitado pela união Académica 
de Avintes, representada pelo Senhor rui Filipe 
Alves Moreira, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 

TAXAS pELA INTErrupçÃo DE TrâNSITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “FEI-
rA MEDIEvAL DE CANELAS”, rEALIZADo 
NoS DIAS 01, 02 E 03 DE JuNho DE 2018, No 
vALor ToTAL DE €1.251,60 (MIL DuZENToS E 
CINQuENTA E uM EuroS E SESSENTA CÊNTI-
MoS), SoLICITADo pELA JuNTA DE FrEGuE-
SIA DE CANELAS
EDoC/2018/32240
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
60, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
12.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa do pagamento de ta-
xas pela interrupção de trânsito, relativa à rea-
lização do evento “Feira Medieval de Canelas”, 
realizado nos dias 01, 02 e 03 de junho de 2018, 
no montante de €876,12 (oitocentos e setenta 
e seis euros e doze cêntimos), correspondente 
a 70% do valor total de €1.251,60 (mil duzentos 
e cinquenta e um euros e sessenta cêntimos), 
solicitado pela Junta de Freguesia de Canelas, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 
TAXA rEFErENTE À LICENçA DE DoIS Lu-
GArES DE ESTACIoNAMENTo prIvATIvo 
pArA o ANo DE 2019, SIToS NA ruA ESCo-
LA DE SÃo pAIo – FrEGuESIA DE CANIDELo, 
No vALor DE €2.161,46 (DoIS MIL CENTo E 
SESSENTA E uM EuroS E QuArENTA E SEIS 
CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA CErCIGAIA – 
CoopErATIvA pArA A EDuCAçÃo E rEABI-
LITAçÃo DE CIDADÃoS INADApTADoS, CrL
EDoC/2019/2421
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
61, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
02.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa referente à licença de dois lugares de 
estacionamento privativo para o ano de 2019, 
sitos na rua Escola de São paio, freguesia de 
Canidelo, no valor de €2.161,46 (dois mil cento 
e sessenta e um euros e quarenta e seis cên-
timos), solicitado pela Cercigaia – Cooperativa 
para a Educação e reabilitação de Cidadãos 
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Inadaptados, CrL, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 
TAXA rEFErENTE À LICENçA DE TrÊS LuGA-
rES DE ESTACIoNAMENTo prIvATIvo pArA 
o ANo DE 2019, SIToS NA AvENIDA GoMES 
GuErrA – FrEGuESIA DE ArCoZELo, No 
vALor DE €3.242,19 (TrÊS MIL DuZENToS 
E QuArENTA E DoIS EuroS E DEZANovE 
CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA ASSoCIAçÃo 
huMANITÁrIA DoS BoMBEIroS voLuNTÁ-
rIoS DA AGuDA
EDoC/2019/2313
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
62, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
02.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa referente à licença de três lugares de 
estacionamento privativo para o ano de 2019, 
sitos na Avenida Gomes Guerra, freguesia de 
Arcozelo, no valor de €3.242,19 (três mil duzen-
tos e quarenta e dois euros e dezanove cênti-
mos), solicitado pela Associação humanitária 
dos Bombeiros voluntários da Aguda, nos ter-
mos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 
TAXA rEFErENTE À LICENçA DE uM LuGAr 
DE ESTACIoNAMENTo prIvATIvo pArA o 
ANo DE 2019, SITo NA ruA CoNSELhEIro 
vELoSo DA CruZ – uNIÃo DE FrEGuESIAS 
DE SANTA MArINhA E SÃo pEDro DA AFu-
rADA, No vALor DE €2.158,80 (DoIS MIL CEN-
To E CINQuENTA E oITo EuroS E oITENTA 
CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA ASSoCIAçÃo 
NACIoNAL DE CoMBATE À poBrEZA
EDoC/2019/190
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
63, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
02.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa referente à licença de um lugar de es-
tacionamento privativo para o ano de 2019, sito 
na rua Conselheiro veloso da Cruz, união de 
Freguesias de Santa Marinha e São pedro da 
Afurada, no valor de €2.158,80 (dois mil cento e 

cinquenta e oito euros e oitenta cêntimos), soli-
citado pela Associação Nacional de Combate à 
pobreza, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 
TAXA rEFErENTE À LICENçA DE TrÊS LuGA-
rES DE ESTACIoNAMENTo prIvATIvo pArA 
o ANo DE 2019, SIToS NA ruA DA ESCoLA 
prEpArATÓrIA – uNIÃo DE FrEGuESIAS DE 
SANDIM, oLIvAL, LEvEr E CrESTuMA, No 
vALor DE €3.242,19 (TrÊS MIL DuZENToS 
E QuArENTA E DoIS EuroS E DEZANovE 
CÊNTIMoS), SoLICITADo pELo AGrupAMEN-
To DE ESCoLAS DIoGo MACEDo
EDoC/2018/75054
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
64, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
02.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa referente à licença de três lugares de 
estacionamento privativo para o ano de 2019, 
sitos na rua da Escola preparatória, união de 
Freguesias de Sandim, olival, Lever e Crestu-
ma, no valor de €3.242,19 (três mil duzentos e 
quarenta e dois euros e dezanove cêntimos), 
solicitado pelo Agrupamento de Escolas Diogo 
Macedo, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 
TAXA rEFErENTE À LICENçA DE DoIS LuGA-
rES DE ESTACIoNAMENTo prIvATIvo pArA 
o ANo DE 2019, SIToS NA ruA proFESSor 
AMADEu DoS SANToS – uNIÃo DE FrEGuE-
SIAS DE GuLpILhArES E vALADArES, No 
vALor DE €1.440,98 (MIL QuATroCENToS E 
QuArENTA EuroS E NovENTA E oITo CÊN-
TIMoS), SoLICITADo pELA SEDE SoCIAL vA-
LADArES GAIA F.C.
EDoC/2018/6367
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
65, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
09.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa referente à licença de dois lugares de 
estacionamento privativo para o ano de 2019, 
sitos na rua professor Amadeu dos Santos, 
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união de Freguesias de Gulpilhares e valada-
res, no valor de €1.440,98 (mil quatrocentos e 
quarenta euros e noventa e oito cêntimos), soli-
citado pela sede social valadares Gaia F.C., nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 
TAXA rEFErENTE À LICENçA DE uM Lu-
GAr DE ESTACIoNAMENTo prIvATIvo pArA 
o ANo DE 2019, SITo NA ruA 1º DE MAIo – 
uNIÃo DE FrEGuESIAS DE SANTA MArINhA 
E SÃo pEDro DA AFurADA, No vALor DE 
€2.158,80 (DoIS MIL CENTo E CINQuENTA E 
oITo EuroS E oITENTA CÊNTIMoS), SoLICI-
TADo pELo ÁGuIAS SporT DE GAIA
EDoC/2018/78080
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
66, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
09.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa referente à licença de um lugar de es-
tacionamento privativo para o ano de 2019, sito 
na rua 1º de Maio, união de Freguesias de San-
ta Marinha e São pedro da Afurada, no valor de 
€2.158,80 (dois mil cento e cinquenta e oito eu-
ros e oitenta cêntimos), solicitado pelo Águias 
Sport de Gaia, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 
TAXA rEFErENTE À LICENçA DE uM Lu-
GAr DE ESTACIoNAMENTo prIvATIvo pArA 
o ANo DE 2019, SITo NA ruA DA IGrEJA – 
uNIÃo DE FrEGuESIAS DE pEDroSo E SEI-
XEZELo, No vALor DE €840,57 (oIToCEN-
ToS E QuArENTA EuroS E CINQuENTA E 
SETE CÊNTIMoS), SoLICITADo uNIÃo DE 
FrEGuESIAS DE pEDroSo E SEIXEZELo
EDoC/2018/2430
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
67, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
09.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa referente à licença de um lugar de es-
tacionamento privativo para o ano de 2019, sito 
na rua da Igreja, união de Freguesias de pedro-
so e Seixezelo, no valor de €840,57 (oitocentos 

e quarenta euros e cinquenta e sete cêntimos), 
solicitado pela união de Freguesias de pedroso 
e Seixezelo, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 
TAXA rEFErENTE À LICENçA DE DoIS LuGA-
rES DE ESTACIoNAMENTo prIvATIvo pArA 
o ANo DE 2019, SIToS NA ruA DE LuANDA 
– FrEGuESIA DA MADALENA, No vALor DE 
€1.440,98 (MIL QuATroCENToS E QuArEN-
TA EuroS E NovENTA E oITo CÊNTIMoS), 
SoLICITADo pELo AGrupAMENTo vErTICAL 
DA MADALENA
EDoC/2018/78069
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
68, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
09.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa referente à licença de dois lugares de 
estacionamento privativo para o ano de 2019, 
sitos na rua de Luanda, freguesia da Madalena, 
no valor de €1.440,98 (mil quatrocentos e qua-
renta euros e noventa e oito cêntimos), solici-
tado pelo Agrupamento vertical da Madalena, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 
TAXA rEFErENTE À LICENçA DE TrÊS LuGA-
rES DE ESTACIoNAMENTo prIvATIvo pArA 
o ANo DE 2019, SIToS NA ruA GoNçALvES 
DE CASTro – uNIÃo DE FrEGuESIAS DE pE-
DroSo E SEIXEZELo, No vALor DE €3.242,19 
(TrÊS MIL DuZENToS E QuArENTA E DoIS 
EuroS E DEZANovE CÊNTIMoS), SoLICITA-
Do pELA ASSoCIAçÃo huMANITÁrIA DoS 
BoMBEIroS voLuNTÁrIoS DoS CArvALhoS
EDoC/2018/77830
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
69, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
09.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa referente à licença de três lugares de 
estacionamento privativo para o ano de 2019, 
sitos na rua Gonçalves de Castro, união de 
Freguesias de pedroso e Seixezelo, no valor de 
€3.242,19 (três mil duzentos e quarenta e dois 
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euros e dezanove cêntimos), solicitado pela As-
sociação humanitária dos Bombeiros voluntá-
rios dos Carvalhos, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 
TAXA rEFErENTE À LICENçA DE uM LuGAr 
DE ESTACIoNAMENTo prIvATIvo pArA o 
ANo DE 2019, SITo NA ruA MouZINho DE 
ALBuQuErQuE – uNIÃo DE FrEGuESIAS DE 
SANTA MArINhA E SÃo pEDro DA AFurA-
DA, No vALor DE €3.238,20 (TrÊS MIL Du-
ZENToS E TrINTA E oITo EuroS E vINTE 
CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA ASSoCIAçÃo 
DE LArES FAMILIArES pArA CrIANçAS E 
JovENS
EDoC/2019/4893
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
70, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
09.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamen-
to da taxa referente à licença de um lugar de 
estacionamento privativo para o ano de 2019, 
sito na rua Mouzinho de Albuquerque, união 
de Freguesias de Santa Marinha e São pedro 
da Afurada, no valor de €3.238,20 (três mil du-
zentos e trinta e oito euros e vinte cêntimos), 
solicitado pela Associação de Lares Familiares 
para Crianças e Jovens, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 
TAXA rEFErENTE À LICENçA DE SEIS LuGA-
rES DE ESTACIoNAMENTo prIvATIvo pArA 
o ANo DE 2019, SIToS NA ruA 14 DE ouTu-
Bro  - uNIÃo DE FrEGuESIAS DE MAFAMu-
DE E vILAr Do pArAÍSo E NA ruA ANTÓ-
NIo SAMpAIo – FrEGuESIA DE oLIvEIrA Do 
Douro, No vALor DE €12.956,79 (DoZE MIL 
NovECENToS E CINQuENTA E SEIS EuroS E 
SETENTA E NovE CÊNTIMoS), SoLICITADo 
pELA poLÍCIA DE SEGurANçA pÚBLICA
EDoC/2018/77873
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
71, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
09.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa referente à licença de seis lugares de 

estacionamento privativo para o ano de 2019, 
sitos na rua 14 de outubro, união de Freguesias 
de Mafamude e vilar do paraíso e na rua Antó-
nio Sampaio, freguesia de oliveira do Douro, no 
valor de €12.956,79 (doze mil novecentos e cin-
quenta e seis euros e setenta e nove cêntimos), 
solicitado pela polícia de Segurança pública, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 
TAXA rEFErENTE À LICENçA DE DoIS LuGA-
rES DE ESTACIoNAMENTo prIvATIvo pArA 
o ANo DE 2019, SIToS NA ruA ANTEro DE 
QuENTAL E ruA 14 DE ouTuBro – uNIÃo 
DE FrEGuESIAS DE MAFAMuDE E vILAr Do 
pArAÍSo, No vALor DE €4.317,60 (QuATro 
MIL TrEZENToS E DEZASSETE EuroS E SES-
SENTA CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA SANTA 
CASA DA MISErICÓrDIA DE vILA NovA DE 
GAIA
EDoC/2018/6114
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
72, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
09.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento da 
taxa referente à licença de dois lugares de esta-
cionamento privativo para o ano de 2019, sitos 
na rua Antero de Quental e rua 14 de outubro, 
união de Freguesias de Mafamude e vilar do 
paraíso, no valor de €4.317,60 (quatro mil tre-
zentos e dezassete euros e sessenta cêntimos), 
solicitado pela Santa Casa da Misericórdia de 
vila Nova de Gaia, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 
TAXA rEFErENTE À LICENçA DE TrÊS LuGA-
rES DE ESTACIoNAMENTo prIvATIvo pArA 
o ANo DE 2019, SIToS NA ruA CoSTA Goo-
DoLFIM – uNIÃo DE FrEGuESIAS DE SANTA 
MArINhA E SÃo pEDro DA AFurADA, No 
vALor DE €3.242,19 (TrÊS MIL DuZENToS 
E QuArENTA E DoIS EuroS E DEZANovE 
CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA poLÍCIA DE 
SEGurANçA pÚBLICA
EDoC/2018/61639
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
73, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
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09.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento da 
taxa referente à licença de três lugares de esta-
cionamento privativo para o ano de 2019, sitos 
na rua Costa Goodolfim, união de Freguesias 
de Santa Marinha e São pedro da Afurada, no 
valor de €3.242,19 (três mil duzentos e quarenta 
e dois euros e dezanove cêntimos), solicitado 
pela polícia de Segurança pública, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 
TAXA rEFErENTE À LICENçA DE DoIS LuGA-
rES DE ESTACIoNAMENTo prIvATIvo pArA 
o ANo DE 2019, SIToS NA ruA ISABEL MuL-
LEr DE MESQuITA – FrEGuESIA DE vALADA-
rES, No vALor DE €1.440,98 (MIL QuATro-
CENToS E QuArENTA EuroS E NovENTA E 
oITo CÊNTIMoS), SoLICITADo pELo JArDIM 
DE INFâNCIA Do CAMpoLINho
EDoC/2019/4472
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
74, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
09.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa referente à licença de dois lugares de 
estacionamento privativo para o ano de 2019, 
sitos na rua Isabel Muller de Mesquita, fregue-
sia de valadares, no valor de €1.440,98 (mil 
quatrocentos e quarenta euros e noventa e oito 
cêntimos), solicitado pelo Jardim de Infância 
do Campolinho, nos termos informados.
AuTorIZAçÃo ESpECIAL DE CIrCuLAçÃo 
pArA oS SEGuINTES vEÍCuLoS pESADoS: 
23-CD-13, 80-Tr-82 E 79-vC-11 pArA pErMIS-
SÃo DE CIrCuLAçÃo No INTErIor DA ZoNA 
DELIMITADA ENTrE A A1, roTuNDA DE SAN-
To ovÍDIo, AvENIDA DA rEpÚBLICA, AvENI-
DA vASCo DA GAMA (E.N.222) E Av. D. JoÃo 
II (vL9), ATÉ 31 DE DEZEMBro DE 2019
EDoC/2019/19123
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
75, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
09.04.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, 9 votos a 

favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.CDS-
-pp, aprovar a autorização especial de circu-
lação para os seguintes veículos pesados: 23-
CD-13, 80-Tr-82 e 79-vC-11, para permissão de 
circulação no interior da zona delimitada entre 
a A1, rotunda de Santo ovídio, Avenida da re-
pública, Avenida vasco da Gama (E.N.222) e Av. 
D. João II (vL9), até 31 de dezembro de 2019, 
nos termos informados.
rEQuALIFICAçÃo E MoDErNIZAçÃo DAS 
INSTALAçÕES DA ESCoLA BÁSICA Dr. CoS-
TA MAToS – propoSTA DE CoNTrATo ADI-
CIoNAL Nº 2
EDoC/2019/18370
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
76, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: Autorizo e aprovo. 
À Câmara, ratificação. 27.03.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, rati-
ficar o despacho do Sr. presidente datado de 
27.03.2019, que aprovou o contrato adicional 
nº 2, relativo à “requalificação e Modernização 
das Instalações da Escola Básica Dr. Costa Ma-
tos”, nos termos informados.
rEQuALIFICAçÃo E MoDErNIZAçÃo DAS 
INSTALAçÕES DA ESCoLA BÁSICA DE vALA-
DArES – propoSTA DE CoNTrATo ADICIo-
NAL Nº 2
EDoC/2018/78935
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
77, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: Autorizo e aprovo. 
À Câmara, ratificação. 27.03.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, rati-
ficar o despacho do Sr. presidente datado de 
27.03.2019, que aprovou o contrato adicional 
nº 2, relativo à “requalificação e Modernização 
das Instalações da Escola Básica de valadares”, 
nos termos informados.
ADITAMENTo Ao proJETo DE CrIAçÃo Do 
CorrEDor BuS NA AvENIDA vASCo DA 
GAMA ENTrE A AvENIDA D. JoÃo II (vL9) E 
roTuNDA DoS ArCoS Do SArDÃo
EDoC/2017/64659
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
78, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
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02.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o aditamento ao “projeto de Criação 
do Corredor BuS na Avenida vasco da Gama 
entre a Avenida D. João II (vL9) e rotunda dos 
Arcos do Sardão”, nos termos informados.
ESCoLA BÁSICA SophIA DE MELLo BrEY-
NEr – rEQuALIFICAçÃo E MoDErNIZAçÃo 
DAS INSTALAçÕES – propoSTA DE CoNTrA-
To ADICIoNAL Nº 2
EDoC2019/20188
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
79, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara, para 
aprovação.09.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o contrato adicional nº 2 relativo à “Es-
cola Básica Sophia de Mello Breyner – requa-
lificação e Modernização das Instalações”, nos 
termos informados.
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo NA TrA-
vESSA CoLÉGIo Do SArDÃo – FrEGuESIA 
DE oLIvEIrA Do Douro
EDoC/2018/78997
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
80, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
09.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a postura Municipal de Trânsito, nos 
termos informados.
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo NA TrA-
vESSA DE pASSoS – FrEGuESIA DE oLIvEI-
rA Do Douro
EDoC/2018/44702
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
81, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
09.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a postura Municipal de Trânsito, nos 
termos informados.

DirEÇÃO MUNiCiPAl PArA A iNClUSÃO 
SOCiAl

pEDIDo DE oCupAçÃo Do ESpAço pÚBLICo 
E pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 

TAXA pELA oCupAçÃo Do JArDIM Do Mor-
ro, CoM vÁrIoS EQuIpAMENToS DE STrEET 
FooD E CErvEJEIroS, DurANTE oS DIAS 
18 A 21 DE JuLho E DE 23 A 25  DE AGoSTo 
DE 2019 pArA A rEALIZAçÃo Do EvENTo 
“BEEr SuNSET GAIA”,
EDoC/2019/20884
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
82, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
02.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de ocupação do espaço pú-
blico, Jardim do Morro, durante os dias 18 a 21 
de julho e de 23 a 25 de agosto de 2019, para 
a realização do evento “BEEr SuNSET GAIA” e 
a redução de 50% do pagamento da respetiva 
taxa municipal, nos termos informados.
pEDIDo DE oCupAçÃo Do ESpAço pÚBLICo 
E pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXA pELA oCupAçÃo Do JArDIM Do Mor-
ro, pArA A rEALIZAçÃo Do EvENTo “ruA 
MArKET”, NoS DIAS 18 A 21 DE ABrIL, 17 A 
19 DE MAIo, 14 A 16 DE JuNho  E 16 A 18 DE 
AGoSTo, SoLICITADo por pAuSAS E FoL-
GAS, LDA
EDoC/2019/23031
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
83, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
09.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a realização do evento “rua Market”, 
no Jardim do Morro, nas datas e condicionantes 
seguintes: 
1- 18 a 21 de abril; 17 a 19 de maio; 14 a 16 de ju-
nho, e 16 a 18 de agosto;
2- A ocupação será restrita aos espaços empe-
drados;
3- Apresentação prévia de plantas com a loca-
lização dos equipamentos;
4- Cumprimento rigoroso do regulamento Mu-
nicipal de Espaços verdes;
5- A redução de 50% do pagamento da respe-
tiva taxa municipal.
ATrIBuIçÃo DE DIrEIToS DE oCupAçÃo – 
FEIrA MuNICIpAL DE ArTESANATo
EDoC/2019/22976
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Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
84, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
10.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o procedimento público de sorteio para 
atribuição dos lugares da Feira de Artesanato, 
nos termos informados.
9º pEDIDo – rEGuLArIZAçÃo DE ESCALÃo 
DE AçÃo SoCIAL ESCoLAr CoM EFEIToS 
rEToATIvoS
EDoC/2019/20464
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
85, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
02.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a regularização da atribuição dos escalões 
de ação social escolar, com efeitos retroativos, 
nos termos informados.
rENovAçÃo Do CoNTrATo DE ForNECI-
MENTo DE rEFEIçÕES ESCoLArES CoM A 
EMprESA GErTAL, S.A., por uM pErÍoDo DE 
uM ANo
EDoC/2019/20450
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
86, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
02.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a renovação do contrato de Fornecimento 
de refeições Escolares às Escolas Básicas do 
1º ciclo e Jardins de Infância da rede pública do 
concelho, por mais um ano escolar, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 
TAXA DE uTILIZAçÃo NA pISCINA MuNICI-
pAL MArAvEDI, No vALor DE €110,00 (CEN-
To E DEZ EuroS), SoLICITADo por MArIA 
BEATrIZ CArvALho ABrEu rIBEIro
EDoC/2019/12340
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
87, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
02.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 

aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa de utilização na piscina Municipal Ma-
ravedi, no valor de €110,00 (cento e dez euros), 
solicitado por Maria Beatriz Carvalho Abreu ri-
beiro, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 
TAXA DE vISTorIA ADMINISTrATIvA, No vA-
Lor DE €79,00 (SETENTA E NovE EuroS), 
SoLICITADo por SILvANA SEvErINo pErEI-
rA
EDoC/2019/78602
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
88, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
09.04.2019”
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), solicitado por 
Silvana Severino pereira, nos termos informa-
dos.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por JoSÉ JoAQuIM rIBEIro 
DA CoSTA
EDoC/2019/22547
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
89, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
09.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a candidatura de apoio ao arrendamento, 
solicitado por José Joaquim ribeiro da Costa, 
nos termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por ELvIrA DA CoSTA MAr-
TINS CAMILo
EDoC/2019/22539
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
90, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
09.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a candidatura de apoio ao arrendamento, 
solicitado por Elvira da Costa Martins Camilo, 
nos termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por MArIA âNGELA ALBEr-
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To BuANA oMAr
EDoC/2019/22541
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
91, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
09.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a candidatura de apoio ao arrendamen-
to, solicitado por Maria ângela Alberto Buana 
omar, nos termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por MArIA CâNDIDA LopES 
DIAS
EDoC/2019/22561
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
92, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
09.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a candidatura de apoio ao arrendamento, 
solicitado por Maria Cândida Lopes Dias, nos 
termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por ANSuMANE FATY Ju-
NIor
EDoC/2019/22565
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
93, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
09.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a candidatura de apoio ao arrenda-
mento, solicitado por Ansumane Faty Junior, 
nos termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por MÁrCIA ALEXANDrA 
GoMES oLIvEIrA pINTo
EDoC/2019/22558
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
94, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
09.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a candidatura de apoio ao arrenda-
mento, solicitado por Márcia Alexandra Gomes, 
nos termos informados.

CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por ISAurA DA CoNCEIçÃo 
DoS SANToS CArDoSo pEDroSA
EDoC/2019/22479
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
95, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
09.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a candidatura de apoio ao arrendamento, 
solicitado por Isaura da Conceição dos Santos 
Cardoso pedrosa, nos termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por BALBINA FErrEIrA DA 
MoTA rESENDE
EDoC/2019/22556
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
96, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
09.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a candidatura de apoio ao arrendamen-
to, solicitado por Balbina Ferreira da Mota re-
sende, nos termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por MArIA ANGELINA ro-
DrIGuES BorGES
EDoC/2019/22568
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
97, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
09.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a candidatura de apoio ao arrenda-
mento, solicitado por Maria Angelina rodrigues 
Borges, nos termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDA-
MENTo, SoLICITADo por ANTÓNIo MANuEL 
MENDES FErNANDES
EDoC/2019/22495
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
98, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
09.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a candidatura de apoio ao arrendamen-
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to, solicitado por António Manuel Mendes Fer-
nandes, nos termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por MArIA ELISA FErNAN-
DES DoS SANToS NorA
EDoC/2019/22554
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
99, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
09.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a candidatura de apoio ao arrendamento, 
solicitado por Maria Elisa Fernandes dos Santos 
Nora, nos termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por DAvID BErNArDINo 
pErEIrA MENDES
EDoC/2019/22545
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
100, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
09.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a candidatura de apoio ao arrenda-
mento, solicitado por David Bernardino pereira 
Mendes, nos termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por CArLA ALEXANDrA 
BoTELho DE oLIvEIrA
EDoC/2019/22550
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
101, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
09.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a candidatura de apoio ao arrenda-
mento, solicitado por Carla Alexandra Botelho 
de oliveira, nos termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por roSANGELA BATISTA
EDoC/2019/22531
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
102, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
09.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 

aprovar a candidatura de apoio ao arrendamen-
to, solicitado por rosangela Batista, nos termos 
informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por EMÍLIA FErNANDA ro-
DrIGuES DE CArvALho
EDoC/2019/22534
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
103, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
09.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a candidatura de apoio ao arrendamen-
to, solicitado por Emília Fernanda rodrigues de 
Carvalho, nos termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por JorGE vAZ TEIXEIrA 
DE pINho
EDoC/2019/22537
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
104, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
09.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a candidatura de apoio ao arrendamen-
to, solicitado por Jorge vaz Teixeira de pinho, 
nos termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por ALBErTINA FErNAN-
DES DA SILvA ForTES
EDoC/2019/22549
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
105, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
09.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a candidatura de apoio ao arrendamen-
to, solicitado por Albertina Fernandes da Silva 
Fortes, nos termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por MArIA JoSÉ LEMoS LA 
roQuE
EDoC/2019/22527
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
106, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 



55

 nº 102 | abril 2019 | boletim municipal

cÂmara municipal

09.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a candidatura de apoio ao arrendamento, 
solicitado por Maria José Lemos La roque, nos 
termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por JoSÉ CArLoS DE JE-
SuS pIrES
EDoC/2019/22500
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
107, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
09.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a candidatura de apoio ao arrendamento, 
solicitado por José Carlos de Jesus pires, nos 
termos informados.
CoNTrAToS proGrAMA DE DESENvoLvI-
MENTo DESporTIvo - ASSoCIAçÕES DIS-
TrITAIS – AuTorIZAr o ESTorNo Do rEMA-
NESCENTE
EDoC/49392
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
108, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
09.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, au-
torizar o estorno da verba remanescente relati-
vo aos Contratos programa de Desenvolvimen-
to Desportivo celebrado com as Associações 
Desportivas, nos termos informados.

DirEÇÃO MUNiCiPAl DE UrbANiSMO E AM-
biENTE

pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 
TAXA DE EMISSÃo DE ADITAMENTo Ao AL-
vArÁ DE LoTEAMENTo, No MoNTANTE DE 
€193,00 (CENTo E NovENTA E TrÊS EuroS) 
proC.º 2728/17 – pL – uNIÃo DE FrEGuESIAS 
DE SErZEDo E pEroSINho, SoLICITADo por 
rEGuA E proMo, SoCIEDADE DE CoNSTru-
çÕES, LDA
EDoC/2019/20216
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
109, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
02.04.2019”

Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o interesse coletivo relevante da presente 
operação urbanística, uma vez que irá permitir 
a execução da obra de requalificação do Largo 
Nossa Senhora das Fontes, que inclui nos seus 
trabalhos a área a ceder ao domínio público, no 
âmbito do presente pedido de alteração de li-
cença de loteamento nº05/03 e isentar o pa-
gamento da taxa de emissão de aditamento ao 
alvará de loteamento, no montante de €193,00 
(cento e noventa e três euros), solicitado por 
régua e promo, Sociedade de Construções, 
Lda.- proc.º 2728/17 – pL, união de Freguesias 
de Serzedo e perosinho, nos termos informa-
dos.
pEDIDo DE rEDuçÃo Do pAGAMENTo DA 
TAXA pELo pEDIDo DE prorroGAçÃo DE 
prAZo pArA EXECuçÃo DE oBrAS, No 
MoNTANTE GLoBAL DE €238,67 (DuZENToS 
E TrINTA E oITo EuroS E SESSENTA E SETE 
CÊNTIMoS) proC.º 2597/15 – pL – uNIÃo DE 
FrEGuESIAS DE SANTA MArINhA E SÃo pE-
Dro DA AFurADA, SoLICITADo por MArIA 
GABrIELA MorAIS DoS SANToS DE MESQuI-
TA
EDoC/2019/20210
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
110, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
02.04.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar o pedido de redução do pa-
gamento da taxa pela prorrogação de prazo 
para execução de obras, no montante global 
de €238,67 (duzentos e trinta e oito euros e 
sessenta e sete cêntimos), em 50%, solicitado 
por Maria Gabriela Morais dos Santos de Mes-
quita, proc.º 2597/15 – pL, união de Freguesias 
de Santa Marinha e São pedro da Afurada, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“FESTA EM hoNrA DE SANTo ISIDoro”, A 
rEALIZAr ENTrE 02 E 06 DE MAIo DE 2019, 
No vALor DE €175,90 (CENTo E SETENTA E 
CINCo EuroS E NovENTA CÊNTIMoS), So-
LICITADo pELA FÁBrICA DA IGrEJA pAro-
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QuIAL DA FrEGuESIA DE SÃo pEDro DE pE-
DroSo
EDoC/2019/20042
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
111, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
02.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa devida pela emissão de licença especial 
de ruído relativa ao evento “Festa em honra de 
Santo Isidoro”, a realizar entre 02 e 06 de maio 
de 2019, no valor de €175,90 (cento e setenta 
e cinco euros e noventa cêntimos), solicitado 
pela Fábrica da Igreja paroquial da Freguesia 
de São pedro de pedroso, nos termos informa-
dos.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“5ª MÉDIS CorrIDA MArGINAL Douro”, A 
rEALIZAr No DIA 12 DE MAIo DE 2019, No 
vALor DE €53,89 (CINQuENTA E TrÊS Eu-
roS E oITENTA E NovE CÊNTIMoS), SoLICI-
TADo pELA ruNporTo.CoM
EDoC/2019/19677
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
112, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
02.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa devida pela emissão de licença especial 
de ruído relativa ao evento “5ª Médis Corrida 
Marginal Douro”, a realizar no dia 12 de maio de 
2019, no valor de €53,89 (cinquenta e três eu-
ros e oitenta e nove cêntimos), solicitado pela 
ruNporTo.CoM, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“FESTA DE ANIvErSÁrIo DA rÁDIo AFurA-
DA”, A rEALIZAr NoS DIAS 06 E 07 DE ABrIL 
DE 2019, No vALor DE €64,39 (SESSENTA 
E QuATro EuroS E TrINTA E NovE CÊNTI-
MoS), SoLICITADo pELA ASSoCIAçÃo rE-
CrEATIvA MoCIDADE rÁDIo AFurADA
EDoC/2019/20694

Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
113, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
04.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
taxa devida pela emissão de licença especial de 
ruído relativa ao evento “Festa de Aniversário 
da rádio Afurada”, a realizar nos dias 06 e 07 
de abril de 2019, no valor de €64,39 (sessenta e 
quatro euros e trinta e nove cêntimos), solicita-
do pela Associação recreativa Mocidade rádio 
Afurada, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“DIA DESporTIvo – prATIQuE ESTA IDEIA – o 
DESporTo DE MÃoS DADAS CoM o voLuN-
TArIADo”, A rEALIZAr No DIA 01 DE MAIo 
DE 2019, No vALor DE €53,89 (CINQuENTA E 
TrÊS EuroS E oITENTA E NovE CÊNTIMoS), 
SoLICITADo pELA FuNDAçÃo CLArET
EDoC/2019/21506
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
114, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
09.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa devida pela emissão de licença especial 
de ruído relativa ao evento “Dia Desportivo – 
pratique esta Ideia – o Desporto de Mãos Da-
das com o voluntariado”, a realizar no dia 01 de 
maio de 2019, no valor de €53,89 (cinquenta e 
três euros e oitenta e nove cêntimos), solicitado 
pela Fundação Claret, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvEN-
To “CAMINhADA SoLIDÁrIA”, A rEALIZAr 
No DIA 25 DE ABrIL DE 2019, No vALor DE 
€52,78 (CINQuENTA E DoIS EuroS E SETEN-
TA E oITo CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA 
JuNTA DE FrEGuESIA DE ArCoZELo
EDoC/2019/21684
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
115, apenas no original.
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Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
09.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa devida pela emissão de licença especial 
de ruído relativa ao evento “Caminhada Solidá-
ria”, a realizar no dia 25 de abril de 2019, no 
valor de €52,78 (cinquenta e dois euros e se-
tenta e oito cêntimos), solicitado pela Junta de 
Freguesia de Arcozelo, nos termos informados.
DESAFETAçÃo Do DoMÍNIo pÚBLICo MuNI-
CIpAL DA pArCELA DE TErrENo CoM 20M2, 
proC.º 1270/90 – pL – FrEGuESIA DE SÃo FÉ-
LIX DA MArINhA, SoLICITADo por MANuEL 
DuArTE pErEIrA CABrAL
EDoC/2019/20215
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
116, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
02.04.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar a desafetação do domínio 
público municipal da parcela de terreno com 
20m2, solicitado por Manuel Duarte pereira Ca-
bral, proc.º 1270/90 – pL, freguesia de São Félix 
da Marinha e submeter a aprovação da Assem-
bleia Municipal, nos termos da alínea q), do nº 1, 
do artigo 25º da Lei nº 75/2012, de 12 de setem-
bro, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 
TAXA DEvIDA pELA INSTALAçÃo E FuNCIo-
NAMENTo Do poSTo DE ABASTECIMEN-
To DE CoMBuSTÍvEIS, No MoNTANTE DE 
€5.000,00 (CINCo MIL EuroS), rELATIvA Ao 
ANo DE 2018, proC.º 5724/18 – pC – uNIÃo 
DE FrEGuESIAS DE MAFAMuDE E vILAr Do 
pArAÍSo, SoLICITADo por GASpE – CoM-
BuSTÍvEIS, LDA
EDoC/2019/20203
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
117, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
02.04.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, indeferir a reclamação graciosa apre-
sentada pela Gaspe – Combustíveis, Lda., proc.º 

5724/18 – pC, união de Freguesias de Mafamu-
de e vilar do paraíso e manter o despacho do 
Exmo. Senhor vice-presidente de 10 de dezem-
bro de 2018, que determinou a notificação do 
requerente da liquidação da taxa devida pela 
instalação e funcionamento do posto de abas-
tecimento de combustíveis, no montante de 
€5.000,00 (cinco mil euros), relativa ao ano de 
2018, bem como, a suspensão da execução fis-
cal, por ter sido prestada garantia nos termos 
legais.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 
TAXA DEvIDA pELA INSTALAçÃo E FuNCIo-
NAMENTo Do poSTo DE ABASTECIMEN-
To DE CoMBuSTÍvEIS, No MoNTANTE DE 
€5.000,00 (CINCo MIL EuroS), rELATIvA Ao 
ANo DE 2018, proC.º 5741/18 – pC – FrEGuE-
SIA DE CANELAS, SoLICITADo por GASpE – 
CoMBuSTÍvEIS, LDA
EDoC/2019/20198
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
118, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
02.04.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, indeferir a reclamação graciosa apre-
sentada pela Gaspe – Combustíveis, Lda., proc.º 
5741/18 – pC, freguesia de Canelas e manter o 
despacho do Exmo. Senhor vice-presidente de 
10 de dezembro de 2018, que determinou a no-
tificação do requerente da liquidação da taxa 
devida pela instalação e funcionamento do 
posto de abastecimento de combustíveis, no 
montante de €5.000,00 (cinco mil euros), rela-
tiva ao ano de 2018, bem como, a suspensão da 
execução fiscal, por ter sido prestada garantia, 
nos termos legais.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 
TAXA DEvIDA pELA INSTALAçÃo E FuNCIo-
NAMENTo Do poSTo DE ABASTECIMEN-
To DE CoMBuSTÍvEIS, No MoNTANTE DE 
€5.000,00 (CINCo MIL EuroS), rELATIvA Ao 
ANo DE 2018, proC.º 5736/18 – pC – uNIÃo 
DE FrEGuESIAS DE pEDroSo E SEIXEZELo, 
SoLICITADo por ToMÁS ANTÓNIo & MorEI-
rAS, LDA
EDoC/2019/14535
Foi presente o documento referido em epígra-
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fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
119, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
02.04.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, indeferir a reclamação graciosa apre-
sentada por Tomás António & Moreiras, Lda., 
proc.º 5736/18 – pC, união de Freguesias de 
pedroso e Seixezelo e manter o despacho do 
Exmo. Senhor vice-presidente de 10 de dezem-
bro de 2018, que determinou a notificação do 
requerente da liquidação da taxa devida pela 
instalação e funcionamento do posto de abas-
tecimento de combustíveis, no montante de 
€5.000,00 (cinco mil euros), relativa ao ano de 
2018, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 
TAXA DEvIDA pELA INSTALAçÃo E FuNCIo-
NAMENTo Do poSTo DE ABASTECIMEN-
To DE CoMBuSTÍvEIS, No MoNTANTE DE 
€5.000,00 (CINCo MIL EuroS), rELATIvA 
Ao ANo DE 2018, proC.º 5726/18 – pC – FrE-
GuESIA DE CANELAS, SoLICITADo por GAL-
pGEST, LDA
EDoC/2019/23147
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. 
09.04.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, indeferir a reclamação graciosa apre-
sentada pela GALpGEST, Lda, proc.º 5726/18 
– pC, freguesia de Canelas e manter o despa-
cho do Exmo. Senhor vice-presidente de 10 de 
dezembro de 2018, que determinou a notifica-
ção do requerente da liquidação da taxa devida 
pela instalação e funcionamento do posto de 
abastecimento de combustíveis, no montante 
de €5.000,00 (cinco mil euros), relativa ao ano 
de 2018, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 
TAXA DEvIDA pELA INSTALAçÃo E FuNCIo-
NAMENTo Do poSTo DE ABASTECIMEN-
To DE CoMBuSTÍvEIS, No MoNTANTE DE 
€5.000,00 (CINCo MIL EuroS), rELATIvA Ao 
ANo DE 2018, proC.º 5706/18 – pC – FrEGuE-
SIA DE AvINTES, SoLICITADo por ToMÁS 

ANTÓNIo E MorEIrAS, LDA
EDoC/2019/14537
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. 
09.04.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 votos 
a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.CDS-
-pp, indeferir a reclamação graciosa apresenta-
da por Tomás António & Moreiras, Lda., proc.º 
5706/18 – pC, freguesia de Avintes e manter 
o despacho do Exmo. Senhor vice-presidente 
de 10 de dezembro de 2018, que determinou 
a notificação do requerente da liquidação da 
taxa devida pela instalação e funcionamento 
do posto de abastecimento de combustíveis, 
no montante de €5.000,00 (cinco mil euros), 
relativa ao ano de 2018, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 
TAXA DEvIDA pELA INSTALAçÃo E FuNCIo-
NAMENTo Do poSTo DE ABASTECIMEN-
To DE CoMBuSTÍvEIS, No MoNTANTE DE 
€5.000,00 (CINCo MIL EuroS), rELATIvA Ao 
ANo DE 2018, proC.º 5716/18 – pC – FrEGuE-
SIA DE ArCoZELo, SoLICITADo por TorrES 
& vAZ, LDA
EDoC/2019/12986
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. 
09.04.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, indeferir a reclamação graciosa apre-
sentada por Torres & vaz, Lda, proc.º 5716/18 
– pC, freguesia de Arcozelo e manter o despa-
cho do Exmo. Senhor vice-presidente de 10 de 
dezembro de 2018, que determinou a notifica-
ção do requerente da liquidação da taxa devida 
pela instalação e funcionamento do posto de 
abastecimento de combustíveis, no montante 
de €5.000,00 (cinco mil euros), relativa ao ano 
de 2018, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 
TAXA DEvIDA pELA uTILIZAçÃo Do Au-
DITÓrIo Do pArQuE BIoLÓGICo pArA A 
rEALIZAçÃo DE uMA AçÃo DE ESCLArECI-
MENTo E SENSIBILIZAçÃo ACErCA DA LEI 
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Nº 49/2018 QuE “CrIA o rEGIME JurÍDICo 
Do MAIor ACoMpANhADo, ELIMINANDo oS 
INSTITuToS DA INTErDIçÃo E DA INABILITA-
çÃo”, rEALIZADA No DIA 05 DE ABrIL DE 
2019, No vALor DE €344,40 (TrEZENToS E 
QuArENTA E QuATro EuroS E QuArEN-
TA CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA JuNTA DE 
FrEGuESIA DE AvINTES
EDoC/2019/16302
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
123, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
02.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamen-
to da taxa devida pela utilização do Auditório 
do parque Biológico, para a realização de uma 
ação de esclarecimento e sensibilização acerca 
da Lei nº 49/2018, que “Cria o regime Jurídico 
do Maior Acompanhado, eliminando os Institu-
tos da Interdição e da Inabilitação”, realizada 
no dia 05 de abril de 2019, no valor de €344,40 
(trezentos e quarenta e quatro euros e quaren-
ta cêntimos), solicitado pela Junta de Fregue-
sia de Avintes, nos termos informados.
rEALIZAçÃo DE uM ESTÁGIo CurrICuLAr 
por uMA ALuNA Do 3º ANo DE BIoLoGIA, A 
DECorrEr DE ouTuBro A JuNho DE 2019, 
NA rESErvA NATurAL LoCAL Do ESTuÁrIo 
Do Douro
EDoC/2018/56431
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
124, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
02.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, au-
torizar a realização de um estágio curricular 
por uma aluna do 3º ano de Biologia, a decorrer 
de outubro a junho de 2019, na reserva Natural 
Local do Estuário do Douro, nos termos infor-
mados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXA pELA ATrIBuIçÃo DE vouChErS, 
pArA ENTrADAS No pArQuE BIoLÓGICo 
DE GAIA, No vALor DE €96,00 (NovENTA 
E SEIS EuroS), SoLICITADo pELA JuNTA DE 
FrEGuESIA DE ErMESINDE
EDoC/2019/20413

Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
125, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
02.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxa pela atribuição de vouchers, para en-
tradas no parque Biológico de Gaia, no valor de 
€96,00 (noventa e seis euros), solicitado pela 
junta de freguesia de Ermesinde, nos termos in-
formados.
propoSTA DE pLANo DE urBANIZAçÃo DA 
AvENIDA DA rEpÚBLICA (ABErTurA DE pE-
rÍoDo DE DISCuSSÃo pÚBLICA)
EDoC/2019/23123
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. 
09.04.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar a versão da proposta de pla-
no de urbanização da Avenida da república a 
submeter a discussão pública e abrir um perío-
do de 20 dias para discussão pública, através 
de aviso a publicar em Diário da república, nos 
termos do artigo 89º do rJIGT e validar a res-
petiva minuta, nos termos informados.
rEvoGAçÃo, CoM EFICÁCIA rETroATIvA, 
DA DELIBErAçÃo CAMArÁrIA DE 26 DE 
DEZEMBro DE 1979 QuE AuTorIZou o Lo-
TEAMENTo DE TErrENo No âMBITo Do 
proCESSo ADMINISTrATIvo Nº 362/1975 E 
A CoNSEQuENTE CASSAçÃo Do ALvArÁ DE 
LoTEAMENTo Nº 60/81, o QuAL DEvErÁ SEr 
CoNSIDErADA SEM EFEITo
EDoC/2019/23153
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. 
09.04.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, revogar, com eficácia retroativa, a deli-
beração camarária de 26 de dezembro de 1979, 
que autorizou o loteamento de terreno no âm-
bito do processo administrativo nº 362/1975 e a 
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consequente cassação do alvará de loteamen-
to nº 60/81, o qual deverá ser considerado sem 
efeito, nos termos informados.

GAiUrb UrbANiSMO E HAbiTAÇÃO EM
DESpEJo DE MArIA pAuLA SoArES DA SILvA 
CArNEIro, ArrENDATÁrIA DA hABITAçÃo 
SITA NA ruA JoSÉ DINIS DoS SANToS, Nº 99, 
1º r, 4430-698 FrEGuESIA DE oLIvEIrA Do 
Douro
EDoC/2019/18306
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. 
27.03.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar o despejo de Maria paula Soa-
res da Silva Carneiro, arrendatária da habitação, 
sita na rua José Dinis dos Santos, nº 99, 1º r, 
4430-698, freguesia de oliveira do Douro, nos 
termos informados.
ToMADA DE poSSE ADMINISTrATIvA DA hA-
BITAçÃo SITA NA TrAvESSA Do CENTro hÍ-
pICo Nº 233 A 1º ESQ DA uNIÃo DAS FrEGuE-
SIAS DE SErZEDo E pEroSINho
EDoC/2019/19506
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. 
02.04.2019”
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. Determinar a emissão do mandado de posse 
administrativa da habitação sita na Travessa do 
Centro hípico nº 233 A – 1º Esq.º, união de Fre-
guesias de Serzedo e perosinho, bem como, do 
mandado de notificação edital, a fixar na data 
em que for tomada a posse do bem imóvel, 
concedendo à utente, um prazo de 10 dias para 
proceder ao levantamento de todos os bens 
que forem encontrados na habitação, sob pena 
de, não o fazendo, serem os mesmos, conside-
rados perdidos a favor do Município;
2. Determinar a execução dos referidos proce-
dimentos pela polícia Municipal, fixando-se a 

sua execução em data a determinar oportuna-
mente.

DiVErSOS
Foi presente o rESuMo DIÁrIo DE TESourA-
rIA, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº 130, apenas no original.
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
Saiu da reunião o Senhor vereador, Dr. José 
Guilherme Saraiva de oliveira Aguiar.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues deu início à INTErvENçÃo 
DoS MuNÍCIpES:
Camila rosa pereira da rocha – Manifestou a 
sua insatisfação relativamente à resposta dada, 
pela Câmara, ao seu pedido de habitação so-
cial. 
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues referiu que terá dito à Sra. 
Munícipe para apresentar uma carta na Gaiurb, 
para atualização dos seus dados. Que a atribui-
ção de casas não é feita por ordem do presiden-
te, mas sim por critérios que, pessoalmente, há 
mais de um ano, anda a explicar à Sra. Munícipe. 
Que a candidatura da Sra. Munícipe tem uma 
boa posição na lista das inscrições e, assim que 
houver casas disponíveis, será contemplada.
Maria do Carmo pinto Moura – referiu-se ao 
pedido de transferência de habitação que terá 
apresentado na Gaiurb e que terá sido indeferi-
do, solicitando ao Sr. presidente que lhe expli-
que o motivo.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse que a Sra. Munícipe 
habita um empreendimento de habitação social 
e terá pedido a acumulação de agregado com a 
sua sogra. Que o pedido foi satisfeito e, entre-
tanto, devido a conflitos de relacionamento, a 
Sra. Munícipe solicitou a divisão do agregado e 
a atribuição de uma habitação para cada uma, 
o que é impossível, porque a Câmara não tem 
casas disponíveis.
Maria Fernanda Castro Santos – referiu-se à 
existência de uns eucaliptos próximos da sua 
habitação, cujo terreno necessita de ser limpo 
e que os respetivos proprietários não cumprem 
com o definido na Lei, quanto à limpeza de ter-
renos. 
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse que quando se trata 
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de terrenos privados, a Câmara tem de mobi-
lizar a Lei, para que cada proprietário limpe a 
sua parcela, porque é da sua responsabilidade.
E nada mais havendo a tratar, quando eram 
19 horas, o Senhor presidente da Câmara de-
clarou encerrada a reunião, da qual se elabo-
rou a presente ata aprovada, por unanimidade, 
nos termos do disposto no nº 1 do art.º 34.º do 
CpA e no nº. 1 do art.º 57º do Anexo I da Lei nº. 
75/2013, de 12 de Setembro, bem como do n.º 1 
do art.º 11.º do regimento da Câmara Municipal 
de vila Nova de Gaia, aprovado pelo Executivo 
na sua reunião de 2019.01.21.
E eu, Manuela Fernanda da rocha Garrido, Di-
retora Municipal de Administração e Finanças e 
Secretária da presente reunião, a subscrevi.
o presidente da Câmara, (Eduardo vítor rodri-
gues)

C.1. DESPACHOS

DESPACHO N.º 11/DMT/2019
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 10 de abril a 18 de abril de 2019, delego tran-
sitoriamente as minhas competências próprias 
e subdelegadas, no Senhor Eng.º Jorge Manuel 
Dias de Sousa pereira, Técnico Superior.
vila Nova de Gaia, 08 de abril de 2019
A Chefe da Divisão de Mobilidade e Transportes 
(Susana paulino)

DESPACHO N.º 12/PCM/2019
Considerando que,
Nos termos do regulamento de Condiciona-
mento de Trânsito e de Estacionamento no 
Centro histórico “A zona do Centro histórico 
delimitada pela rua de General Torres, Linha do 
Norte do Caminho de Ferro, rua de Serpa pinto 
e as Avenidas de Diogo Leite e de ramos pinto 
caracteriza-se por um elevado índice de ocupa-
ção do solo, o que determina uma rede viária 
muito estreita, com pequenas vias de traçado 
irregular, realidades que propiciam o estaciona-
mento desordenado ... "
“…Mostra-se, portanto, urgente a resolução 
deste problema, através do condicionamento 
do trânsito e da disciplina do estacionamento 
no Centro histórico,. ..condicionando, sempre 
que tal se mostre indispensável, o acesso a de-
terminadas artérias, em defesa da segurança e 
qualidade de vida dos residentes e utilizadores 
do espaço público"
Tal condicionamento será efetuado através de 
um sistema de Condicionamento de acesso e 
trânsito no Centro histórico que terá por objeti-
vo o controlo e monitorização de trânsito.
para tanto, mostra-se necessário efetuar a de-
terminação das competências entre os diversos 
serviços municipais.
Assim sendo, determino que:
- a manutenção/reparação de todo o equipa-
mento, incluindo pilaretes bem como a atuali-
zação da base de dados competirá à DIvISÃo 
DE MoBILIDADE E TrANSporTES que deve-
rá assegurar uma visita semanal ao Centro de 

C. DESpAChoS E orDENS DE SErvIço
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Controlo para preenchimento da ficha de moni-
torização do funcionamento do sistema;
A gestão operacional do Centro de Controlo 
competirá à poLICIA MuNICIpAL;
- A proteção da base de dados competirá à Dr.ª 
MArIA DA LuZ pINho oLIvEIrA ALvES;
- A gestão da rede informática da sala do cen-
tro de controlo de acessos e apoio na repara-
ção dos equipamentos informáticos competirá 
à DIvISÃo DE SISTEMAS DE INForMAçÃo;
- A limpeza do Centro de Controlo competirá 
ao DEpArTAMENTo DE ADMINISTrAçÃo GE-
rAL;
- A manutenção/reparação do sistema de ar 
condicionado na sala de controlo competirá à 
DIvISÃo DE MANuTENçÃo DE EQuIpAMEN-
ToS;
vila Nova de Gaia, 10 de abril de 2019
o presidente da Câmara, (Eduardo vítor rodri-
gues)

DESPACHO N.º 13/DPCFEF/2019
Considerando,
A subdelegação de competências que me fo-
ram conferidas pela Senhora Diretora Munici-
pal, Dra. Manuela Garrido, pelo Despacho n022/
DM-MG/2018, de 19 de abril;
Que de acordo com o estabelecido no supraci-
tado despacho de subdelegação de competên-
cias, foi-me expressamente concedida a facul-
dade de subdelegação.
Assim,
Subdelego na Técnica Superior, Dra. Diana San-
tos, no âmbito da Divisão de património e Ex-
propriações, as seguintes competências:
1. Subdelego na técnica superior, Dr.ª Diana 
Santos, no âmbito da Divisão de património e 
Expropriações, as seguintes competências:
1 .1 . Genericamente despachar todos os assun-
tos de mero expediente da área da Divisão, bem 
como, assinar a respetiva correspondência;
1 .2. rececionar e encaminhar para serviços 
da Direção Municipal ou para os serviços re-
quisitantes, para análise e tratamento, toda a 
correspondência recebida e os pedidos de in-
formação, pareceres ou outros necessários à 
elaboração/tramitação de procedimentos ou à 
elaboração de proposta de despacho final;
1.3. No âmbito da Divisão, e em matéria de re-
cursos humanos, validar a assiduidade.

paços do Concelho de vila Nova de Gaia, 17 de 
abril de 2019
A Diretora de Departamento do DpCFEF, (Dr.ª 
Ana paula Guedes)

DESPACHO N.º 14/DME/2019
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 
entre 18 e 26 de abril de 2019, delego transi-
toriamente as minhas competências próprias e 
subdelegadas, no Senhor Eng.º Edgar Amílcar 
vidinhas Correia, Técnico Superior.
vila Nova de Gaia, 15 de abril de 2019
A Chefe da Divisão de Manutenção de Equipa-
mentos (Engª rosa Dias)
 
C.2. OrDENS DE SErViÇO

OrDEM DE SErViÇO N.º 6/2019
Considerando a conclusão do projeto desen-
volvido na Direção Municipal da presidência e 
atendendo ao interesse na reafectação da tra-
balhadora à Divisão de Manutenção de Espaços 
públicos, determino o regresso de Maria João 
Silva veloso, com o n.º de ordem 2550, à refe-
rida Divisão, com efeitos ao dia 8 de abril de 
2019.
Município de vila Nova de Gaia, 5 de abril de 
2019.
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D.1. EDiTAiS

EDT-CMVNG/2019/183
(proc.1256/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, através 
da afixação do presente Edital, de que por des-
pacho do Senhor vereador do pelouro da Fis-
calização Municipal, de 30 de outubro 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 Avenida 
Beira Mar, junto ao nº. 1229, da freguesia de Ca-
nidelo, deste concelho, com efeitos a partir do 
próximo dia 21 de maio de 2019, pelas 8:00 ho-
ras, e pelo período estritamente necessário ao 
cumprimento da execução coerciva da ordem 
de limpeza/corte da vegetação espontânea ex-
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, em 26/07/2017, por despa-
cho do Exmo. Senhor vereador do pelouro da 
Fiscalização Municipal, com competência sub-
delegada 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 26 de julho de 
2017, do Exmo. Senhor vereador do pelouro 

da Fiscalização Municipal, 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 vegetação e de-
mais resíduos, existentes no terreno, na Aveni-
da Beira Mar, junto ao nº. 1229, da freguesia de 
Canidelo, 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 
01/09/2017 e em 11/09/2017.
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, que a ordem proferida não 
veio a ser cumprida, o que legitima, ora, o re-
curso 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.
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(1256/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: SAI-CMvNG/2019/6863
vila Nova de Gaia, 26-03-2019
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 01/04/2019

EDT-CMVNG/2019/184
TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
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Departamento de policia Municipal, no uso das 
competências subdelegadas pelo Exmo. Se-
nhor vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despa-
cho n.º 58/vMM/2017 de 09 de Novembro:
Faz saber, que fica por este meio notificado ES-
TEvÃo DE JESuS DA CoSTA MATEuS, com úl-
tima morada conhecida na rua de Camões, 670 
– 4º FrT - porto, na qualidade de proprietário 
conforme consta na Conservatória do registo 
de Automóveis, de que a polícia Municipal de 
vila Nova de Gaia removeu no dia 11/02/2019, 
ao abrigo do art.º 164º do Código da Estrada, 
da rua Alfredo Marceneiro, freguesia de vilar 
de Andorinho, para o Estaleiro Municipal, sito 
na rua do passadouro, Freguesia da Madalena, 
o veículo Ligeiro de passageiros, marca honda, 
modelo Civic, matrícula 58-25-EX (cancelada), 
por se encontrar estacionado em infração ao 
art.º163º do Código da Estrada.
Dispõe o notificado do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do 
presente Edital, para a reclamação do referido 
veículo, sob pena do mesmo ser considerado 
abandonado e adquirido pela Autarquia, con-
forme o previsto no n.º 4 do art.º 165.º do Có-
digo da Estrada, com as consequências daí re-
sultantes
E para constar se faz o presente Edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos lugares 
de estilo 
proc. nº 005/DpM/vA/2019
N/ ref.ª: SAI-pMvNG/2019/845
vila Nova de Gaia, 27-03-2019 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 02/04/2019

EDT-CMVNG/2019/185
TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento de polícia Municipal do Municí-
pio de vila Nova de Gaia, no uso das competên-
cias atribuídas pelo despacho n.º 58/vMM/2017, 
de 9 de novembro, do Senhor vereador do pe-
louro da Fiscalização Municipal e vistorias Ad-
ministrativas, com competência subdelegada 
pelo despacho n.º 47/pCM/2017 de 27 de ou-
tubro de 2017 do Senhor presidente da Câma-
ra Municipal, com competência conferida pela 
Exma. Câmara Municipal na sua 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 procedimento 
Administrativo, através da afixação do presente 
Edital, a todos os interessados – proprietários 
do muro de vedação e suporte de terras sito na 
rua dos prazeres, lado poente, na freguesia de 
Canelas deste concelho de vila Nova de Gaia, 
de que, no âmbito do processo Administrativo 
nº 1137/vT/2018, por despacho de 03 de janeiro 
de 2019 do Sr. vereador do pelouro da Fiscali-
zação Municipal e vistorias Administrativas, Dr. 
Manuel Monteiro foi determinada a realização 
de uma vistoria administrativa à referida edifi-
cação, a título oficioso, com vista a avaliar do 
seu estado de conservação, nos termos e para 
os efeitos do disposto nos art.°s 89º e ss. 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 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:--Encontra-se em mau 
estado de conservação, com um troço de cerca 
de cinco metros desmoronado sobre o espaço 
destinado à circulação automóvel.
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 15 
de maio de 2019, a partir das 09h45m, a fim de 
se levar a efeito uma vistoria administrativa nos 
termos do disposto no art.º 90º do regime Ju-
rídico da Edificação e da urbanização (rJuE), 
no sentido de ser analisado o estado de conser-
vação 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 indicado.
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-
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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.
para constar se passou o presente Edital e ou-
tros de igual teor que vão ser afixados nos luga-
res públicos de costume 
N/ ref.ª: SAI-pMvNG/2019/871
vila Nova de Gaia, 27-03-2019
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 02/04/2019

EDT-CMVNG/2019/187
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 76/86
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 
urbanização e Edificação)
Eng.º patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-
-presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de Gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 44/pCM/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 
de outubro de 2017. 
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 
22 de março de 2019, e nos termos do dispos-
to no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16 de dezembro, na sua atual redação, que foi 
apresentado um pedido de alteração da licen-
ça de loteamento n.º 76/86 para o lote n.º 3A, 
requerido em nome de BArBArA CATArINA 
TEIXEIrA BATISTA, que tem como objetivos:
Alteração da área máxima de implantação da 
habitação, de 239,85m2 para 169,34m2;
Alteração da área máxima de construção desti-
nada a habitação, de 232,65m2 para 159,23m2;-
Alteração da área máxima de construção desti-
nada a garagem, de 90m2 para 60,10m2.
para efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
27.º ficam os proprietários dos lotes constantes 
do referido alvará de loteamento notificados 
para se pronunciarem sobre a alteração indica-
da, no prazo de 10 dias.
o processo n.º 3654/18 estará disponível 
para consulta, no Serviço de Atendimento 
da GAIurB, E.M., nos dias úteis, das 9.00h às 
16.30h.

o vice-presidente (Eng.º patrocínio Azevedo)

Data de publicitação: 02/04/2019

EDT-CMVNG/2019/188
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 05/87
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do n.º 
4 do artigo 7º do regulamento Municipal de ur-
banização e Edificação)
Eng.º patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-
-presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de Gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 44/pCM/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 
de outubro de 2017.
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 
22 de março de 2019, e nos termos do dispos-
to no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16 de dezembro, na sua atual redação, que foi 
apresentado um pedido de alteração da licença 
de loteamento n.º 05/87 para o lote n.º 16, re-
querido em nome de J.F.p. - IMÓvEIS, LDA, que 
tem como objetivo A proposta apresentada 
contempla as seguintes alterações: criação de 
área de anexos com 56,00m2, sendo que 40m2 
são destinados a estacionamento; aumento da 
área de implantação de 80,50m2 para 84,00m2 
(resultante da projeção no plano horizontal do 
corpo balançado do piso 1); criação de cave 
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com 78,00m2 e aumento da área do piso 1 de 
80,50m2 para 84,00m2 resultando num au-
mento da área de construção de 161,00m2 para 
240,00m2.
para efeito do disposto no n.9 3 do citado ar-
tigo 27.º ficam os proprietários dos lotes cons-
tantes do referido alvará de loteamento notifi-
cados para se pronunciarem sobre a alteração 
indicada, no prazo de 10 dias.
o processo n.º 6211/18 estará disponível para 
consulta, no Serviço de Atendimento da 
GAIurB, E.M., nos dias úteis, das 9.00h às 
16.30h.
o vice-presidente (Eng.º patrocínio Azevedo)

Data de publicitação: 02/04/2019

EDT-CMVNG/2019/189
(proc. 668/vT/2015)

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 112.º do Código de procedi-

mento Administrativo (CpA), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de Janeiro, atra-
vés da afixação do presente Edital, de que, no 
âmbito do processo Administrativo nº 668/
vT/2015, foi por despacho daquele senhor ve-
reador, de 19 de fevereiro de 2019, proferida 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, Novias e António 
vale, freguesia de Mafamude e vilar do paraíso, 
vila Nova de Gaia, nos termos e para os efeitos 
do disposto nos artigos 89.º e seguintes do re-
gime Jurídico de urbanização e de Edificação 
(rJuE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, 
de 16 de Dezembro, na redação que lhe é con-
ferida 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 Novias.
Analisadas as patologias assinaladas no auto de 
vistoria que pelos peritos foi lavrado, na sua ge-
neralidade e na sua especificidade, conclui-se 
que as mesmas provocam significativa insegu-
rança 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, foi em 17.07.2018, efetuada au-
diência prévia a Fernanda Cunha Gaspar, na 
sua qualidade de cabeça de casal da herança 
proprietária, aberta por óbito de Alcino Tavares 
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Coutinho, ao representante da primeira, Armin-
do Eduardo Carneiro dos Santos, à contitular 
desta herança, olívia Maria Carvalho Coutinho 
Matos, através dos ofícios n.ºs 3376, 3377 e 
3452, respetivamente, e aos restantes proprie-
tários através de Edital, atendendo que os mes-
mos não são conhecidos, relativamente à inten-
ção deste Município, ordenar aos proprietários, 
a realização das obras de conservação abaixo 
mencionadas, nos termos lá descritos e com os 
fundamentos lá especificados.
Não foi no entanto, por nenhum deles, deduzi-
da qualquer resposta, relativamente à proposta 
de decisão que lhe foi comunicada. 
Em face ao exposto, com vista à correção das 
patologias assinaladas, deverá ser ordenado 
aos proprietários, nos termos daquele enqua-
dramento legal e com fundamento no auto de 
vistoria, na proposta de audiência aos interes-
sados e com base na presente informação, no 
prazo máximo de 30 dias úteis, a execução dos 
seguintes trabalhos:
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 Novias, 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.” 
Adverte-se os destinatários desta ordem admi-
nistrativa, de que, caso não cumpram volunta-
riamente com o ordenado, no prazo indicado, 
ficarão sujeitos à instauração de processo de 
contraordenacional pelo ilícito previsto e puni-
do pelo n.º 1, alínea s) e n.º 4 do art.º 98.º 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, punível com 
coima a graduar entre € 500,00 e €10.000, in-

correndo ainda na pratica do crime de desobe-
diência, nos termos do art.º 348.º, n.º 1, alínea b) 
do Código 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 le-
gal.
Mais se comunica, que o 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: SAI-CMvNG/2019/5267
vila Nova de Gaia, 08-03-2019
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 02/04/2019

EDT-CMVNG/2019/195
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 07 respeitan-
te à reunião pública realizada no dia 1 de abril 
de 2019, 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 
2019/01/21.
por ser verdade e a fim de ser tornada pública 
se fez o presente Edital que vai ser afixado no 
átrio Municipal, estando a respetiva ata exposta 
para consulta, junto do balcão de informação. 
vila Nova de Gaia, 4 de abril de 2019.
o vereador, Manuel António Correia Monteiro
Data de publicitação: 08/04/2019

EDT-CMVNG/2019/196
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 36/07
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 
urbanização e Edificação)
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Eng.º patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-
-presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de Gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 44/pCM/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 
de outubro de 2017.
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 
26 de março de 2019, e nos termos do dispos-
to no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16 de dezembro, na sua atual redação, que foi 
apresentado um pedido de alteração da licença 
de loteamento n.º 36/07 para os lotes n.º 4 e 5, 
requerido em nome de 4A - EMprEENDIMEN-
ToS, LDA, que tem como objetivo o aumento 
da área de implantação do lote 4 de 636,00m2 
para 795,20m2 (contabilizando a projeção 
de varandas) e do lote 5 de 636,00m2 para 
821,00m2 (contabilizando a projeção de varan-
das); aumento da área de construção do lote 4 
de 3.180,00m2 para 3.275,00m2 e do lote 5 de 
3.180,00m2 para 3.275,00m2 e a manutenção 
da cércea e área para aparcamento. 
para efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
27.º ficam os proprietários dos lotes constantes 
do referido alvará de loteamento notificados 
para se pronunciarem sobre a alteração indica-
da, no prazo de 10 dias.
o processo n.º 1417/19 estará disponível para con-
sulta, no Serviço de Atendimento da GAIurB, 
E.M., nos dias úteis, das 9.00h às 16.30h.
o vice-presidente (Eng.º patrocínio Azevedo)

Data de publicitação: 08/04/2019

EDT-CMVNG/2019/197
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 rI-
CArDo MIGuEL TEIXEIrA roSA, com última 
morada conhecida na rua de Serralves, 714 - 
porto, na qualidade de proprietário conforme 
consta na Conservatória do registo de Auto-
móveis, de que a polícia Municipal de vila Nova 
de Gaia removeu no dia 05/02/2019, ao abrigo 
do art.º 164º do Código da Estrada, da Avenida 
dos Aliados, freguesia de Santa Marinha, para 
o Estaleiro Municipal, sito na rua do passadou-
ro, Freguesia da Madalena, o veículo Ligeiro de 
passageiros, marca vW, modelo Golf, matrícula 
57-01-Lh, por se encontrar estacionado em in-
fração ao art.º163º do Código da Estrada
Dispõe o notificado do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do 
presente Edital, para a reclamação do referido 
veículo, sob pena do mesmo ser considerado 
abandonado e adquirido pela Autarquia, con-
forme o previsto no n.º 4 do art.º 165.º do Có-
digo da Estrada, com as consequências daí re-
sultantes
E para constar se faz o presente Edital e outros 
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de igual teor que vão ser afixados nos lugares 
de estilo 
proc. nº 002/DpM/vA/2019
N/ ref.ª: SAI-pMvNG/2019/898
vila Nova de Gaia, 29-03-2019 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 08/04/2019

EDT-CMVNG/2019/198
MANuEL ANTÓNIo CorrEIA MoNTEIro no 
uso das competências delegadas pelo Exmo. 
Senhor presidente da Câmara através do des-
pacho nº 47/pCM/2017 de 27 de outubro de 
2017
TorNA pÚBLICo que a próxima reunião públi-
ca vai ter lugar no dia 06 de maio de 2019, se-
gunda-feira, pelas 15,00 horas, no Salão Nobre 
da Junta de Freguesia de S. Félix da Marinha, 
Município de vila Nova de Gaia
Nos termos do disposto no nº 3 do artigo 7.º do 
regimento da Câmara Municipal de vila Nova 
de Gaia, aprovado em reunião de 21 de Janeiro 
de 2019, os Munícipes interessados em intervir 
no período aberto ao público, podem fazê-lo 
sem prévia inscrição.
E para constar se lavrou o presente Edital que 
vai ser afixado no átrio Municipal.
vila Nova de Gaia, 01 de abril de 2019.
o vereador, Manuel António Correia Monteiro
Data de publicitação: 09/04/2019

EDT-CMVNG/2019/199
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo - ruA Do 
EMISSor - 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 
1 de Abril de 2019, foi aprovada a seguinte poS-
TurA MuNICIpAL DE TrâNSITo:
- Implementação do sinal B2 (STop), na rua do 
Emissor, junto à intersecção com a rua do Fon-
tão e rua da pedra Alta.
para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de Gaia, 5 de Abril de 2019
o vereador, Manuel António Correia Monteiro
Data de publicitação: 09/04/2019

EDT-CMVNG/2019/200
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo - ruA Do 
TourAL, GrIJÓ
Manuel António Correia Monteiro, vereador da 
Câmara Municipal de vila Nova de Gaia
TorNA pÚBLICo que, por deliberação da 
Exma. Câmara Municipal, tomada na reunião de 
1 de Abril de 2019, foi aprovada a seguinte poS-
TurA MuNICIpAL DE TrâNSITo:
Colocação de sinal de paragem obrigatória 
(B2), na rua do Toural, junto ao entroncamento 
com a rua da Farrapa.
para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de Gaia, 8 de Abril de 2019
o vereador, Manuel António Correia Monteiro
Data de publicitação: 09/04/2019

EDT-CMVNG/2019/201
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo - ruA Do 
ChÃo Do vALE, vALADArES 
Manuel António Correia Monteiro, vereador da 
Câmara Municipal de vila Nova de Gaia
TorNA pÚBLICo que, por deliberação da 
Exma. Câmara Municipal, tomada na reunião de 
1 de Abril de 2019, foi aprovada a seguinte poS-
TurA MuNICIpAL DE TrâNSITo:
Sinal de paragem obrigatória B2 situado na rua 
do Chão do vale, junto ao entroncamento com 
a rua de José Monteiro Castro portugal
para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de Gaia, 8 de Abril de 2019
o vereador, Manuel António Correia Monteiro
Data de publicitação: 09/04/2019

EDT-CMVNG/2019/203
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 5 respeitante à reu-
nião pública realizada na Junta de Freguesia de 
oliveira do Douro, no dia 4 de março de 2019, 
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-
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vado pelo Executivo na reunião de 2019/01/21.
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, 8 de abril de 2019.
o vereador, Manuel António Correia Monteiro
Data de publicitação: 10/04/2019

EDT-CMVNG/2019/205
MANuEL ANTÓNIo CorrEIA MoNTEIro no 
uso das competências delegadas pelo Exmo. 
Senhor presidente da Câmara através do des-
pacho nº 47/pCM/2017 de 27 de outubro de 
2017
TorNA pÚBLICo que a próxima reunião pú-
blica vai ter lugar no dia 20 de maio de 2019, 
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 21 de Janeiro de 
2019, os Munícipes interessados em intervir no 
período aberto ao público, devem inscrever-se 
na receção da Câmara até às 17 horas da terça-
-feira imediatamente anterior à reunião pública 
agendada para aquele dia 20.05.2019.
E para constar se lavrou o presente Edital que 
vai ser afixado no átrio Municipal.
vila Nova de Gaia, 01 de abril de 2019.
o vereador, Manuel António Correia Monteiro
Data de publicitação: 11/04/2019

EDT-CMVNG/2019/206
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 08/09
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 
urbanização e Edificação)
Eng.º patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-
-presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de Gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 44/pCM/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 
de outubro de 2017.
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 
28 de março de 2019, e nos termos do dispos-
to no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16 de dezembro, na sua atual redação, que foi 

apresentado um pedido de alteração da licença 
de loteamento n.º 08/09 para o lote n.º 1, re-
querido em nome de NAZArÃES EMprEENDI-
MENToS S.A, que tem como objetivo a altera-
ção dos afastamentos da edificação aos limites 
laterais do lote.
para efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
27.º ficam os proprietários dos lotes constantes 
do referido alvará de loteamento notificados 
para se pronunciarem sobre a alteração indica-
da, no prazo de 10 dias.
o processo n.º 431/19 estará disponível para con-
sulta, no Serviço de Atendimento da GAIurB, 
E.M., nos dias úteis, das 9.00h às 16.30h.
o vice-presidente (Eng.º patrocínio Azevedo)

Data de publicitação: 12/04/2019

EDT-CMVNG/2019/208
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 46/96
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 
urbanização e Edificação)
Eng.º patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-
-presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de Gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 44/pCM/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 
de outubro de 2017.
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 1 
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de abril de 2019, e nos termos do disposto no 
artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, na sua atual redação, que foi apre-
sentado um pedido de alteração da licença de 
loteamento n.º 46/96 para o lote n.º C7, reque-
rido em nome de MArGEM vArIÁvEL - INvES-
TIMENToS LDA, que tem como objetivos: 
Alteração da cércea de cave, r/chão, andar e 
aproveitamento do sótão para cave, r/chão e 
andar;
Alteração da mancha de implantação e da área 
de implantação da habitação, de 104m2 para 
124m2;
Alteração da área de construção da habitação, 
de 208m2 para 225m2.
para efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
27.º ficam os proprietários dos lotes constantes 
do referido alvará de loteamento notificados 
para se pronunciarem sobre a alteração indica-
da, no prazo de 10 dias.
o processo n.º 4582/18 estará disponível 
para consulta, no Serviço de Atendimento 
da GAIurB, E.M., nos dias úteis, das 9.00h às 
16.30h.
o vice-presidente (Eng.º patrocínio Azevedo)

Data de publicitação: 12/04/2019

EDT-CMVNG/2019/209
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 41/96
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 

n.º 4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 
urbanização e Edificação)
Eng.º patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-
-presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de Gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 44/pCM/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 
de outubro de 2017.
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 
27 de março de 2019, e nos termos do dispos-
to no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16 de dezembro, na sua atual redação, que foi 
apresentado um pedido de alteração da licença 
de loteamento n.º 41/96 para o lote n.º 18, re-
querido em nome de SÉrGIo LuÍS DE ASSuN-
çÃo vASCoNCELoS, que tem como objetivo a 
correção do valor da área do lote de 290,00m2 
para 250,00m2 resultante de levantamento to-
pográfico; o aumento da área de implantação de 
74,00m2 para 103,65m2; o aumento da área de 
construção total de 148,00m2 para 303,15m2; a 
definição do piso de cave com 103,65m2 e piso 
recuado com 37,25m2.
para efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
27.º ficam os proprietários dos lotes constantes 
do referido alvará de loteamento notificados 
para se pronunciarem sobre a alteração indica-
da, no prazo de 10 dias.
o processo n.º 2210/18 estará disponível 
para consulta, no Serviço de Atendimento 
da GAIurB, E.M., nos dias úteis, das 9.00h às 
16.30h.
o vice-presidente (Eng.º patrocínio Azevedo)
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Data de publicitação: 12/04/2019

EDT-CMVNG/2019/210
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 04/95
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 
urbanização e Edificação)
Eng.º patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-
-presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de Gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 44/pCM/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 
de outubro de 2017.
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 
26 de março de 2019, e nos termos do dispos-
to no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16 de dezembro, na sua atual redação, que foi 
apresentado um pedido de alteração da licença 
de loteamento n.º 04/95 para o lote n.º 60, re-
querido em nome de SÉrGIo MANuEL DE MA-
GALhÃES ANDrADE, que tem como objetivo o 
aumento da área de implantação de 108,00 m2 
para 168,00 m2; o aumento da área de constru-
ção do piso 1 de 72,00 m2 para 75,40 m2 e con-
sequente aumento da área de construção total 
para 183,40 m2; a definição de piso de cave.
para efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
27.º ficam os proprietários dos lotes constantes 
do referido alvará de loteamento notificados 

para se pronunciarem sobre a alteração indica-
da, no prazo de 10 dias.
o processo n.º 528/19 estará disponível para con-
sulta, no Serviço de Atendimento da GAIurB, 
E.M., nos dias úteis, das 9.00h às 16.30h.
o vice-presidente (Eng.º patrocínio Azevedo)

Data de publicitação: 12/04/2019

EDT-CMVNG/2019/211
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 181/76
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 
urbanização e Edificação)
Eng.º patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-
-presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de Gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 44/pCM/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 
de outubro de 2017. 
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 
02 de Abril de 2019, e nos termos do dispos-
to no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16 de Dezembro na sua atual redação, que foi 
apresentado um pedido de alteração da licença 
de loteamento n.º 181/76 para o lote n.º 94, re-
querido em nome de SANDrA ISABEL MorEI-
rA CALDEIrA, que tem como objetivo o au-
mento da área de implantação da construção 
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por ampliação dos pisos de cave e rés-do-chão; 
aumento da área de construção pela ampliação 
dos pisos de cave, rés-do-chão e andar.
para efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
27.º ficam os proprietários dos lotes constantes 
do referido alvará de loteamento notificados 
para se pronunciarem sobre a alteração indica-
da, no prazo de 10 dias. 
o processo n.º 1897/19 estará disponível para 
consulta, no Serviço de Atendimento da 
GAIurB, E.M., nos dias úteis, das 9.00h às 
16.30h.
o vice-presidente (Eng.º patrocínio Azevedo)

Data de publicitação: 12/04/2019

EDT-CMVNG/2019/212
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 09/00
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 
urbanização e Edificação)
Eng.º patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-
-presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de Gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 44/pCM/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 
de outubro de 2017.
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 26 
de março de 2019, e nos termos do disposto no 
artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

dezembro, na sua atual redação, que foi apre-
sentado um pedido de alteração da licença de 
loteamento n.º 09/2000 para o lote n.º 5, reque-
rido em nome de CoNSTruçÕES LoTEGAIA, 
que tem como objetivo a diminuição da área 
de implantação e construção do rés-do-chão 
de 2.100,50m2 para 1.739,00m2, feita através 
da eliminação de parte da volumetria localiza-
da no interior do lote, afetando 542,00m2 para 
uso misto de comércio e serviços, 1.197,00m2 
para habitação coletiva e a restante área desti-
na-se a habitação e será distribuída pelos pisos 
de 1 a 5.
para efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
27.º ficam os proprietários dos lotes constantes 
do referido alvará de loteamento notificados 
para se pronunciarem sobre a alteração indica-
da, no prazo de 10 dias.
o processo n.º 3664/18 estará disponível 
para consulta, no Serviço de Atendimento 
da GAIurB, E.M., nos dias úteis, das 9.00h às 
16.30h.
o vice-presidente (Eng.º patrocínio Azevedo)

Data de publicitação: 12/04/2019

EDT-CMVNG/2019/214
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 08/90
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 
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urbanização e Edificação)
Eng.º patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-
-presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de Gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 44/pCM/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 
de outubro de 2017.
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 
26 de março de 2019, e nos termos do dispos-
to no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16 de dezembro, na sua atual redação, que foi 
apresentado um pedido de alteração da licen-
ça de loteamento n.º 08/90 para o lote n.º 5, 
requerido em nome de MArIA CrISTINA Lo-
pES CuNhA LEITE, que tem como objetivo o 
aumento da área de implantação de 611,00m2 
para 884,55m2 (considerando a projeção no 
plano horizontal dos corpos balançados dos pi-
sos superiores); o aumento da área de constru-
ção destinada a habitação/comércio/serviços 
de 4.888,00m2 para 6.696,35m2; o aumento da 
área de construção destinada a estacionamen-
to de 1.780,00m2 para 2.473,80m2 (842,20m2 
facultativos); a definição de área mínima de 
350,00m2 destinada a comércio e serviços; a 
alteração do n.º de pisos abaixo da cota da so-
leira de 2 para 2+1 (facultativo) e manutenção 
de 8 pisos acima da cota da soleira.
para efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
27.º ficam os proprietários dos lotes constantes 
do referido alvará de loteamento notificados 
para se pronunciarem sobre a alteração indica-
da, no prazo de 10 dias.
o processo n.º 3759/18 estará disponível 
para consulta, no Serviço de Atendimento 
da GAIurB, E.M., nos dias úteis, das 9.00h às 
16.30h.
o vice-presidente (Eng.º patrocínio Azevedo)

Data de publicitação: 15/04/2019

EDT-CMVNG/2019/215
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 06 respeitante à reunião 
pública realizada no dia 18 de março de 2019, 
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 2019/01/21.
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, 11 de abril de 2019.
o vereador, Manuel António Correia Monteiro
Data de publicitação: 15/04/2019

EDT-CMVNG/2019/216
proJETo DE rEGuLAMENTo MuNICIpAL DE 
ATrIBuIçÃo DE BENEFÍCIoS pÚBLICoS 
Eduardo vítor rodrigues, presidente da Câma-
ra Municipal de vila Nova de Gaia, torna públi-
co, nos termos e para os efeitos do artigo 101.º 
do Código do procedimento Administrativo 
(CpA), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, 
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de 7 de janeiro, que a Câmara Municipal, em 
reunião pública de 1 de abril de 2019, deliberou 
submeter o projeto de regulamento de Atribui-
ção de Benefícios públicos a consulta pública, 
para recolha de sugestões, mediante publica-
ção do mesmo, no Boletim Municipal e no sítio 
institucional do Município na Internet em www.
cm-gaia.pt.
Assim, nos termos do n.º 2 do artigo 101.º do 
CpA, os interessados devem dirigir por escrito 
as suas sugestões à Câmara Municipal, no prazo 
de 30 dias, a contar da data da sobredita publi-
cação, através do correio eletrónico etrm@cm-
-gaia.pt ou para o seguinte endereço: Departa-
mento de Assuntos Jurídicos – Equipa Técnica 
dos regulamentos Municipais – Apartado 239, 
4431-903, vila Nova de Gaia, ou, ainda, median-
te entrega das mesmas diretamente, no Gabi-
nete de Atendimento ao Munícipe, no Edifício 
praça - rua 20 de junho, 4430-256 vila Nova 
de Gaia. 
vila Nova de Gaia, paços do Município, 5 de 
abril de 2019
o presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de Gaia, (Eduardo vítor rodrigues)
Data de publicitação: 16/04/2019

EDT-CMVNG/2019/217
proJETo DE rEGuLAMENTo DE TAXAS E 
ouTrAS rECEITAS Do MuNICÍpIo DE vILA 
NovA DE GAIA
Eduardo vítor rodrigues, presidente da Câmara 
Municipal de vila Nova de Gaia, torna público, 
nos termos e para os efeitos do artigo 101.º do 
Código do procedimento Administrativo (CpA), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de 
janeiro, que a Câmara Municipal, em reunião 
pública de 1 de abril de 2019, deliberou subme-
ter o projeto de regulamento de Taxas e outras 
receitas do Município de vila Nova de Gaia, a 
consulta pública, para recolha de sugestões, 
mediante publicação do mesmo, no Boletim 
Municipal e no sítio institucional do Município 
na Internet em www.cm-gaia.pt.
Assim, nos termos do n.º 2 do artigo 101.º do 
CpA, os interessados devem dirigir por escrito 
as suas sugestões à Câmara Municipal, no prazo 
de 30 dias, a contar da data da sobredita publi-
cação, através do correio eletrónico etrm@cm-
-gaia.pt ou para o seguinte endereço: Departa-

mento de Assuntos Jurídicos – Equipa Técnica 
dos regulamentos Municipais – Apartado 239, 
4431-903, vila Nova de Gaia, ou, ainda, median-
te entrega das mesmas diretamente, no Gabi-
nete de Atendimento ao Munícipe, no Edifício 
praça - rua 20 de Junho, 4430-256 vila Nova 
de Gaia. 
vila Nova de Gaia, paços do Município, 5 de 
abril de 2019
o presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de Gaia, (Eduardo vítor rodrigues)
Data de publicitação: 16/04/2019

EDT-CMVNG/2019/218
(proc. 1751/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 20 de fevereiro de 2019, ao abri-
go da subdelegação de competências cons-
tante do despacho n. 47/pCM/2017 de 27 de 
outubro, o(s) proprietário(s), arrendatário(s), 
usufrutuário(s) e demais titulares de direitos 
reais sobre o terreno, sito na ruA MÃE D’ÁGuA 
A NorTE Do Nº 84, freguesia de GrIJÓ E SEr-
MoNDE, 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 



Avisos e editAis

Nº 102 | Abril 2019 | boletiM MUNiCiPAl

76

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 notifica que, de acordo com o dispos-
to nos art.°s 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. 
Mais se adverte que o terreno, em causa, se in-
sere em área de aplicabilidade do Decreto-lei 
nº 124/2006 de 28 de junho, concretamente no 
nº 2 do artigo 15º, do D.L nº 124/06 de 28/06, 
possuindo de momento prazo até 15 de Março 
de 2019, para realizar as obrigatórias faixas de 
gestão de combustível.

Informa-se, por fim, que o presente processo 
(1751/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: SAI-CMvNG/2019/5722
vila Nova de Gaia, 13-03-2019 16:13:00 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 17/04/2019

EDT-CMVNG/2019/219
(proc. 2141/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 21 de março de 2019, 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 na ruA CENTro rECrEATIvo E po-
puLAr, entre o Nº150 e o nº 74, freguesia de 
SÃo FÉLIX DA MArINhA, deste município, da 
intenção desta autoridade administrativa or-
denar, a execução, a promover no prazo de 15 
dias úteis, da limpeza da vegetação e demais 
resíduos, existentes no referido terreno, promo-
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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 nº 1 do art.º 50 do regulamento 
do Serviço de Gestão de resíduos urbanos e 
Limpeza pública. 
Com efeito, decorre do disposto no citado art.º 
50, nº 1.º, que fica proibida a existência de ár-
vores, arbustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou 
quaisquer resíduos nos terrenos ou logradouros 
dos prédios rústicos ou urbanos quando cons-
tituam perigo de incêndio, para o ambiente ou 
para a saúde pública, salvaguardando habitats 
protegidos, classificados ou definidos como de 
elevado interesse municipal e/ou espécies pro-
tegidas por lei. 
Mais se notifica que, de acordo com o dispos-
to nos art.°s121.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 
(2141/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: SAI-CMvNG/2019/7471
vila Nova de Gaia, 03-04-2019 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 17/04/2019

EDT-CMVNG/2019/220
TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento de policia Municipal, no uso das 
competências subdelegadas pelo Exmo. Se-
nhor vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despa-
cho n.º 58/vMM/2017 de 09 de Novembro:
Faz saber, em cumprimento do n.º 3 do artigo 
166º do Código da Estrada, de que fica por este 
meio notificado CArLoS JoAQuIM DE oLIvEI-
rA SANToS, com última morada conhecida na 
rua Condes de resende, n.º 374 – casa 4, fre-
guesia de Canelas, e na qualidade de proprietá-
rio conforme consta na Conservatória do regis-
to de Automóveis, de que a polícia Municipal de 
vila Nova de Gaia removeu no dia 13/02/2019, 
ao abrigo do art.º 164º do Código da Estrada, 
da rua Condes de resende, freguesia de Ca-
nelas, para o Estaleiro Municipal, sito na rua do 
passadouro, Freguesia da Madalena, o veículo 
Ligeiro de passageiros, marca Fiat modelo pun-
to, matrícula 08-62-SD, por se encontrar esta-
cionado em infração ao art.º 163 º do Código da 
Estrada.
Dispõe o notificado do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do 
presente Edital, para a reclamação do referido 
veículo, sob pena do mesmo ser considerado 
abandonado e adquirido pela Autarquia, con-
forme o previsto no n.º 4 do art.º 165.º do Có-
digo da Estrada, com as consequências daí re-
sultantes.
E para constar se faz o presente Edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos lugares 
de estilo.
proc. n.º 011/DpM/vA/2019
N/ ref.ª: SAI-pMvNG/2019/1080
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
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vila Nova de Gaia, 16-04-2019 

EDT-CMVNG/2019/222
(proc. 798/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 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 4 de abril de 2019, ao 
abrigo 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 
reais sobre o terreno, sito na rua Monte do Cur-
ral, junto ao n.º 713,  da freguesias da Madalena, 
deste Município.
DA orDEM, proferida por esta autoridade ad-
ministrativa no âmbito do processo de fisca-
lização n.º 798/SAL/2018, de execução dos 
trabalhos de abate das árvores (eucaliptos) 
propendentes sobre o imóvel, sito na Monte do 
Curral, n.º 713, considerando o risco elevado de 
quebra ou queda, atestado pelo relatório técni-
co elaborado em 26-11-2018 pelo Gabinete Téc-
nico Florestal, em cumprimento do disposto no 
artigo 50.º n.º2, do regulamento do Serviço de 
Gestão de resíduos urbanos e Limpeza públi-
ca, concedendo-lhe, para o efeito, o prazo de 
15 dias 
Com efeito, decorre do disposto no sobredito 
artigo 50.º n.º 2 que é proibida a existência de 
árvores em situação de risco de queda, para 
espaços públicos ou privados, confirmada por 
avaliação técnica devidamente fundamentada, 
constituindo a violação do referido normativo 

contraordenação passível de coima nos termos 
das disposições conjugadas no n.º 6 do art.º 
50.º e nº. 3 do art.º 71.º  do citado regulamento.
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-



79

 nº 102 | abril 2019 | boletim municipal

avisos e editais

digo de procedimento Administrativo poderá o 
processo de fiscalização n.º 798/SAL/2018 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: SAI-CMvNG/2019/7642
vila Nova de Gaia, 05-04-2019
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
vila Nova de Gaia, 18-04-2019 
Data de publicitação: 18/04/2019

EDT-CMVNG/2019/223
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 08 respeitante 
à reunião pública realizada no dia 15 de abril 
de 2019, 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 
2019/01/21.
por ser verdade e a fim de ser tornada pública 
se fez o presente Edital que vai ser afixado no 
quiosque digital, estando a respetiva ata expos-
ta para consulta, junto do Atendimento Munici-
pal.
vila Nova de Gaia, 17 de abril de 2019.
o vereador, Manuel António Correia Monteiro
Data de publicitação: 18/04/2019

EDT-CMVNG/2019/224
(proc. 1749/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 20 de fevereiro de 2019, ao abri-
go da subdelegação de competências cons-
tante do despacho n. 47/pCM/2017 de 27 de 
outubro, o(s) proprietário(s), arrendatário(s), 
usufrutuário(s) e demais titulares de direitos 
reais sobre o terreno, sito na rua Mãe D´Água, 
a sul do nº 84, freguesia de Grijó, 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 notifica que, de acordo com o dispos-
to nos art.°s 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 
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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. 
Mais se adverte que o terreno, em causa, se in-
sere em área de aplicabilidade do Decreto-lei 
nº 124/2006 de 28 de junho, concretamente no 
nº 2 do artigo 15º, do D.L nº 124/06 de 28/06, 
possuindo de momento prazo até 15 de Março 
de 2019, para realizar as obrigatórias faixas de 
gestão de combustível.
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(1749/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: SAI-CMvNG/2019/5695
vila Nova de Gaia, 13-03-2019 15:14:00
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 18/04/2019

EDT-CMVNG/2019/226
(proc. 570/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 
do despacho proferido pelo Senhor vereador 
do pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Ma-
nuel Monteiro, em 19 de fevereiro de 2019, ao 
abrigo 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 os terrenos, sito na rua Costa de 
Cima, traseiras dos nºs 703 ao 743, e até à rua 
de Lamaçães, da união de Freguesias de pe-
droso e Seixezelo, deste município, da intenção 
desta autoridade administrativa ordenar a exe-
cução, de trabalhos de limpeza, corte de mate-
rial vegetal existente e remoção dos resíduos 
sobrantes, verdes ou outros quaisquer, dos seu 
terreno, em cumprimento do disposto nos arti-
gos 33.º e 49.º, alínea b), do regulamento Mu-
nicipal de resíduos Sólidos 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 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, 
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de árvores, arbustos, silvados, sebes ou resí-
duos de qualquer espécie, que possam consti-
tuir perigo de incêndio e ou de saúde pública, 
constitui infração contraordenacional, passível 
de coima graduada de uma vez até um máximo 
de cinco vezes o salário mínimo nacional.
Mais se notifica que, de acordo com o dispos-
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. 
Mais se adverte para a obrigatoriedade de, em 
cumprimento do disposto no nº 2 do artigo 15º 
do Decreto-lei nº 124/2006 de 28 de junho, e 
no período referido no nº 1, do artigo 163º, da 
Lei nº 71/2018, de 31/12, proceder à execução da 
competente faixa de gestão de combustíveis de 
acordo com as normas constantes do anexo ao 
referido Decreto-lei, sob pena de constatada a 
respetiva inexecução, proceder esta edilidade, 
de forma coerciva e com custos a seu cargo, à 
sua realização.
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(570/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: SAI-CMvNG/2019/7043
vila Nova de Gaia, 27-03-2019 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 18/04/2019

EDT-CMVNG/2019/227
proc. 1709/SAL/2018)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de Gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 
do nº.1 e nº.3, do art.º 112º do Código de pro-
cedimento Administrativo (aprovado pelo De-
creto-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da 
afixação do presente Edital, e em cumprimento 
do despacho proferido pelo Senhor vereador 
do pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Ma-
nuel Monteiro, em 12 de abril de 2019, ao abri-
go da subdelegação de competências cons-
tante do despacho n. 47/pCM/2017 de 27 de 
outubro, o(s) proprietário(s), arrendatário(s), 
usufrutuário(s) e demais titulares de direitos 
reais sobre o terreno, sito na rua do Cruzeiro, 
junto ao n.º 632, 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 
e demais resíduos, existentes no referido ter-
reno, promovendo, entre outros, a proliferação 
de insetos e animais rastejantes, e constituin-
do, por conseguinte, um foco de insalubridade 
e de insegurança (risco de incêndio) no local, 
em violação do disposto no art.º 50.º n.º1 do re-
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gulamento do Serviço de Gestão de resíduos 
urbanos e Limpeza pública. 
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 
(1709/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: SAI-CMvNG/2019/8330
vila Nova de Gaia, 15-04-2019
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 18/04/2019

EDT-CMVNG/2019/231
TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 

Departamento de policia Municipal, no uso das 
competências subdelegadas pelo Exmo. Se-
nhor vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despa-
cho n.º 58/vMM/2017 de 09 de Novembro:
Faz saber, que nos termos do art.º 166º do Có-
digo da Estrada, fica por este meio notificado 
ALADJI NIANG, com última morada conhecida 
na praceta Cooperativa o Telefone, 100 5º Dt.º - 
vilar de Andorinho, na qualidade de proprietá-
rio conforme consta na Conservatória do regis-
to de Automóveis, de que a polícia Municipal de 
vila Nova de Gaia removeu no dia 12/02/2019, 
ao abrigo do art.º 164º do Código da Estrada, 
da praceta padre Floro, freguesia de vilar de 
Andorinho, para o Estaleiro Municipal, sito na 
rua do passadouro, Freguesia da Madalena, o 
veículo Ligeiro de passageiros, marca peugeot, 
modelo 605, matrícula 06-38-MC, por se en-
contrar 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. 009/DpM/vA/2019
N/ ref.ª: SAI-pMvNG/2019/1148
vila Nova de Gaia, 23-04-2019 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 23/04/2019

EDT-CMVNG/2019/232
TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento de policia Municipal, no uso das 
competências subdelegadas pelo Exmo. Se-
nhor vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despa-
cho n.º 58/vMM/2017 de 09 de Novembro:
Faz saber, que nos termos do art.º 166º do Có-
digo da Estrada, fica por este meio notificado 
CArLoS ALBErTo TEIXEIrA CorrEIA, com 
última morada conhecida na rua José Bernar-
dino Silva, LT 40 B – 7º Esq.º Frt. – vilar de An-
dorinho, na qualidade de proprietário conforme 
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consta na Conservatória do registo de Auto-
móveis, de que a polícia Municipal de vila Nova 
de Gaia removeu no dia 06/02/2019, ao abrigo 
do art.º 164º do Código da Estrada, da rua dos 
Sabugos, freguesia de Canelas, para o Estaleiro 
Municipal, sito na rua do passadouro, Fregue-
sia da Madalena, o veículo Ligeiro de passagei-
ros, marca Seat, modelo Ibiza, matrícula 54-75-
FB, 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. nº 003/DpM/vA/2019
N/ ref.ª: SAI-pMvNG/2019/1144
vila Nova de Gaia, 23-04-2019
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 23/04/2019

EDT-CMVNG/2019/233
(proc.1843/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 Senhor vereador do pelou-
ro da Fiscalização Municipal, Dr. Manuel Montei-
ro, em 21 de março de 2019, o(s) proprietário(s), 

arrendatário(s), usufrutuário(s) e demais titula-
res de direitos reais sobre o terreno, sito nas tra-
seiras do nº 241, da rua General Torres, da união 
de Freguesias de Santa Marinha e São pedro da 
Afurada, deste município, da intenção de orde-
nar a execução, a promover no prazo de 15 dias 
úteis, da limpeza da vegetação e remoção dos 
vários resíduos ali depositados, nomeadamen-
te um estrado de cama, uma máquina de lavar 
roupa entre outro tipo de ferro velho, existentes 
no referido terreno, em situação de risco para 
o ambiente e para a saúde pública no local, em 
violação do disposto no art.º 50º, nº 1 e 4 do re-
gulamento do Serviço de Gestão de resíduos 
urbanos e Limpeza pública, do Município de 
vila Nova de Gaia. 
Com efeito, decorre do disposto no citado art.º 
50.º, nº 1, 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 cons-
tituam perigo de incêndio para o ambiente ou 
para a saúde pública. Decorre ainda do dispos-
to no mesmo artigo, nº 4, que no espaço priva-
do, designadamente pátios, saguões, quintais, 
serventias, terrenos, vedados ou não. Anexos 
às edificações urbanas e outros espaços livres 
ou logradouros utilizados, singular ou coletiva-
mente pelos moradores fica vedado lançar ou 
depositar resíduos sólidos ou detritos de qual-
quer outra natureza,  sendo que, de acordo com 
o disposto no nº 6, do arº 50, constitui contraor-
denação, passível de coima. 
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 
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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 
(1843/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: SAI-CMvNG/2019/7849
vila Nova de Gaia, 08-04-2019
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 23/04/2019

EDT-CMVNG/2019/235
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 12/00
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 
urbanização e Edificação)
Eng.º patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-
-presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de Gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 44/pCM/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 
de outubro de 2017. 
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 16 
de Abril de 2019, e nos termos do disposto no 

artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro na sua atual redação, que foi apre-
sentado um pedido de alteração da licença de 
loteamento n.º 12/00 para os lotes n.º 5, 16 e 18, 
requerido em nome de v8 - GESTÃo IMoBILIÁ-
rIA, S.A, que tem como objetivo a transferência 
de 894,00m2 de área de construção do Lote 5 
para o Lote 16 (510,00m2 referentes a habitação 
e 384,00m2 referentes a comércio), resultando 
na redução da área bruta de construção máxi-
ma prevista do lote 5 para 7750,00m2 e conse-
quente aumento de área bruta de construção 
máxima prevista do lote 16 para 9356,00m2; a 
correção da área do lote 5 de 1931,00m2 para 
1799,00m2 resultante de levantamento topo-
gráfico; a correção da área do lote 16 e con-
sequente alteração da área de implantação de 
1711,00m2 para 1695,00m2; a correção de área 
do lote 18 e consequente alteração da área de 
implantação de 2091,00m2 para 2107,00m2; a 
retificação das áreas de aparcamento no sub-
solo do lote 16 de 5133,00m2 para 5085,00m2 
e do lote 18 de 6366,00m2 para 6321m2. 
para efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
27.º ficam os proprietários dos lotes constantes 
do referido alvará de loteamento notificados 
para se pronunciarem sobre a alteração indica-
da, no prazo de 10 dias. 
o processo n.º 67/19 estará disponível para con-
sulta, no Serviço de Atendimento da GAIurB, 
E.M., nos dias úteis, das 9.00h às 16.30h. 
o vice-presidente (Eng.º patrocínio Azevedo)
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Data de publicitação: 24/04/2019

EDT-CMVNG/2019/237
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 07 respeitante à 
reunião pública realizada na Junta de Fregue-
sia de Avintes no dia 1 de abril de 2019, aprova-
da 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 2019/01/21.
por ser verdade e a fim de ser tornada pública 
se fez o presente Edital que vai ser publicita-
do no quiosque digital, estando a respetiva ata 
exposta para consulta, junto do Atendimento 
Municipal. 
vila Nova de Gaia, 17 de abril de 2019.
o vereador, Manuel António Correia Monteiro
Data de publicitação: 26/04/2019

EDT-CMVNG/2019/239
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo - TrA-
vESSA DE pASSoS, oLIvEIrA Do Douro
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 15 de Abril de 2019, foi aprovada a seguinte 
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo:
- Implementação do sinal C8, no início e no tér-
mino da Travessa de passos, proibindo o trânsi-
to a veículos de largura superior a 1,80
para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de Gaia, 23 de Abril de 2019
o vereador, Manuel António Correia Monteiro
Data de publicitação: 26/04/2019

EDT-CMVNG/2019/240
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo - TrA-
vESSA CoLÉGIo Do SArDÃo, oLIvEIrA Do 
Douro
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 15 de Abril de 2019, foi aprovada a seguinte 
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo:
- Implementação dos dois sentidos de trânsito, 
até uma a extensão de 60 metros
para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de Gaia, 23 de Abril de 2019,
o vereador, Manuel António Correia Monteiro
Data de publicitação: 26/04/2019

EDT-CMVNG/2019/241
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 45/96
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 
urbanização e Edificação)
Eng.º patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-
-presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de Gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 44/pCM/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 
de outubro de 2017. 
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 15 
de abril de 2019, e nos termos do disposto no 
artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, na sua atual redação, que foi apre-
sentado um pedido de alteração da licença de 
loteamento n.º 45/96 para o lote n.º 135, reque-
rido em nome de JoEL ALEXANDrE pINTo 
FErrEIrA DE ALMEIDA, que tem como objeti-
vo a ampliação da área de implantação do vo-
lume anexo. 
para efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
27.º ficam os proprietários dos lotes constantes 
do referido alvará de loteamento notificados 
para se pronunciarem sobre a alteração indica-
da, no prazo de 10 dias. 
o processo n.º 1555/19 estará disponível para 
consulta, no Serviço de Atendimento da 
GAIurB, E.M., nos dias úteis, das 9.00h às 
16.30h. 
o vice-presidente (Eng.º patrocínio Azevedo)
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Data de publicitação: 29/04/2019

EDT-CMVNG/2019/243
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 45/96
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 
urbanização e Edificação)
Eng.º patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-
-presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de Gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 44/pCM/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 
de outubro de 2017.
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 8 
de abril de 2019, e nos termos do disposto no 
artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, na sua atual redação, que foi apre-
sentado um pedido de alteração da licença de 
loteamento n.º 45/96 para o lote B-1, requeri-
do em nome de M. M. BApTISTA, LDA, que tem 
como objetivo a alteração do uso, de habita-
ção para prestação de serviços e a alteração da 
mancha de implantação, passando a apresentar 
a área de 1.016m2, associado a um volume com 
1 piso abaixo do solo e 1 piso abaixo do solo, 
com uma área de construção de 1.446m2.---pa-
ra efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
27.º ficam os proprietários dos lotes constantes 

do referido alvará de loteamento notificados 
para se pronunciarem sobre a alteração indica-
da, no prazo de 10 dias.
o processo n.º 912/19 estará disponível para con-
sulta, no Serviço de Atendimento da GAIurB, 
E.M., nos dias úteis, das 9.00h às 16.30h.
o vice-presidente (Eng.º patrocínio Azevedo)

Data de publicitação: 29/04/2019

EDT-CMVNG/2019/244
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 45/96
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 
urbanização e Edificação)
Eng.º patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-
-presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de Gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 44/pCM/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 
de outubro de 2017.
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 
5 de abril de 2019, e nos termos do disposto 
no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16 de dezembro, na sua atual redação, que foi 
apresentado um pedido de alteração da licen-
ça de loteamento n.º 45/96 para o lote n.º 79, 
requerido em nome de pEDro NuNo MAGA-
LhÃES DA SILvA, que tem como objetivo a 
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definição de piso de cave com 111,60m2, sen-
do 55,00m2 destinados a estacionamento e 
arrumos e 56,60m2 a habitação; aumento da 
área de construção do rés-do-chão e andar de 
208,00m2 para 213,10m2; aumento da área de 
implantação de 104,00m2 para 117,10m2; Defi-
nição de área de anexos, facultativa, com área 
de 48,00m2.
para efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
27.º ficam os proprietários dos lotes constantes 
do referido alvará de loteamento notificados 
para se pronunciarem sobre a alteração indica-
da, no prazo de 10 dias.
o processo n.º 205/19 estará disponível para 
consulta, no Serviço de Atendimento da 
GAIurB, E.M., nos dias úteis, das 9.00h às 
16.30h.
o vice-presidente (Eng.º patrocínio Azevedo)

Data de publicitação: 29/04/2019

EDT-CMVNG/2019/245
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 06/01
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 
urbanização e Edificação)
Eng.º patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-
-presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de Gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 44/pCM/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 

de outubro de 2017.
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 9 
de abril de 2019, e nos termos do disposto no 
artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, na sua atual redação, que foi apre-
sentado um pedido de alteração da licença de 
loteamento n.º 06/01 para o lote 43, requerido 
em nome de MANuEL MArIA MIrANDA vI-
LAS BoAS, que tem como objetivo a definição 
de varandas de dimensão relevante, no alçado 
frontal e no alçado lateral da edificação e a cria-
ção de alpendre (pala) entre a edificação prin-
cipal e o anexo.
para efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
27.º ficam os proprietários dos lotes constantes 
do referido alvará de loteamento notificados 
para se pronunciarem sobre a alteração indica-
da, no prazo de 10 dias.
o processo n.º 1572/19 estará disponível 
para consulta, no Serviço de Atendimento 
da GAIurB, E.M., nos dias úteis, das 9.00h às 
16.30h.
o vice-presidente (Eng.º patrocínio Azevedo)

Data de publicitação: 29/04/2019
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