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ASSEMBLEIA

a.1. miNUTa Da aTa 55
Aos quatro dias do mês de maio do ano de dois 
mil e dezassete, a Assembleia Municipal de vila 
Nova de gaia, reunida em Sessão ordinária, to-
mou as seguintes deliberações: 
1) Foram as Atas nº 51 de 16.02.2017, nº 52 de 
23.02.2017 e nº 53 de 23.03.2017, aprovadas por 
Unanimidade, de acordo com o n.º 3 do Art.º 
34.º do CPA. 
2) Foi o ponto 4.3. da ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da Proposta da Câmara 
Municipal quanto ao Contrato Programa a ce-
lebrar entre o Município de vila Nova de gaia 
e a “gaiurb – Urbanismo e habitação EM”, para 
o ano de 2017, no valor de € 2.400.00,00 (dois 
milhões e quatrocentos mil euros)”, aprovado 
por Maioria, com 01 abstenção do BE e 46 vo-
tos a favor (15 do PS, 11 do grupo Municipal dos 
Presidentes de Junta de Freguesia do PS, 08 do 
PSD, 06 do Movimento Independente “Juntos 
por gaia”, 03 da CDU, 02 do CDS-PP e 01 do 
Movimento Independente de Cidadãos gulpi-
lhares/valadares). 
3) Foi o ponto 4.4. da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da Proposta da Câmara Muni-
cipal quanto à criação de 10 postos de trabalho 
para a carreira Assistente Técnico e 10 postos 
de trabalho para a carreira de Assistente ope-
racional – Área de Infância”, aprovado por Una-
nimidade. 
4) Foi o ponto 4.5. da ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da Proposta da Câmara 
Municipal quanto Projeto de Alteração ao re-
gulamento de Taxas e outras receitas do Muni-
cípio de vila Nova de gaia que prevê a redução 
em 50% do valor das taxas municipais a pagar 
por comerciantes e respetiva nota justificativa”, 
aprovado por Unanimidade. 
5) Foi o ponto 4.6. da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da Proposta da Câmara Mu-
nicipal quanto ao projeto de regulamento de 
Utilização dos veículos Automóveis do Municí-
pio de vila Nova de gaia e respetiva nota justi-
ficativa”, aprovado por Unanimidade. 
6) Foi o ponto 4.7. da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da Proposta da Câmara Mu-
nicipal quanto ao Projeto de regulamento do 
Arquivo Municipal Sophia de Mello Breyner e 
respetiva nota justificativa”, aprovado por Una-
nimidade. 

7) Foi o ponto 4.8. da ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da Proposta da Câma-
ra Municipal quanto ao ponto II da Informação 
IM.DAJ.012.01 de 02.03.2017 da “gaiurb – Urba-
nismo e habitação EM” relativo à exposição de 
caducidade do Loteamento “reis & rio, Lda” – 
Processo n.º 287/94”, aprovado por Unanimida-
de. 
8) Foi o ponto 4.9. da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da Proposta da Câmara Muni-
cipal quanto à revogação com eficácia retroati-
va, do Despacho de 22 de agosto de 2008 que 
deferiu o pedido de licenciamento da operação 
e a consequente cassação do Alvará de Lotea-
mento n.º 14/08, o qual deverá ser considerado 
sem efeito e quanto à desafetação do domínio 
público municipal da área de 141,00 m2, para 
posterior transmissão a favor da ora requerente 
de tal área cedida ao domínio público na se-
quência da emissão do Alvará de Loteamento, 
considerando que não parece existir interesse 
público na manutenção de tal parcela de terre-
no, uma vez que na mesma ainda não ocorre-
ram quaisquer obras de urbanização e que tal 
área posteriormente terá de voltar a ser cedida 
pelo Município, para as mesmas finalidades, no 
âmbito de futuras operações urbanísticas que 
venham a ocorrer nos prédios originais – Proc. 
n.º 4300/07 – “PL França & Maia – Sociedade de 
Mediação Imobiliária Unipessoal Lda””, aprova-
do por Unanimidade. 
9) Foi o ponto 4.11. da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da Proposta da Câmara Muni-
cipal quanto à desafetação do domínio público 
para o domínio privado municipal do troço de-
sativado da rua dos Figueiredos, sita na União 
das Freguesias de Pedroso e Seixezelo, com 
a área de 354,5 m2 (Parcela B) e autorizar a 
permuta do troço de arruamento atrás identifi-
cado (Parcela B), por uma parcela de terrenos, 
propriedade do requerente, com a área de 96,5 
m2 (Parcela A), sita na União de Freguesias de 
Pedroso e Seixezelo, que é parte do descrito na 
Conservatória do registo Predial sob o n.º 3265 
e parte do inscrito na matriz predial rústica sob 
o art. 1104, sem o pagamento de quaisquer tor-
nas”, aprovado por Unanimidade. 
E, nada mais havendo a tratar, foi esta reunião 
dada por encerrada eram 22 horas e 36 minutos 
do dia 04 de maio de 2017, da qual se lavrou a 
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presente Minuta de Ata, a qual vai ser lida, e as-
sinada pela Senhora Primeira Secretária e pelo 
Senhor Presidente da Assembleia Municipal, e 
que foi aprovada por unanimidade. 
Primeira Secretária, Carla Patrícia Marques da 
Silva.
Presidente da Assembleia Municipal, Albino Al-
meida.

a.2. miNUTa Da aTa 56
Aos onze dias do mês de maio, do ano de dois 
mil e dezassete, a Assembleia Municipal de vila 
Nova de gaia, reunida em Sessão ordinária, to-
mou as seguintes deliberações: 
1) Foi o ponto 4.12. da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da Proposta da Câmara Mu-
nicipal quanto à 2ª revisão do orçamento de 
receita e Despesa do Município, relativo ao ano 
financeiro de 2017”, aprovado por Maioria, com 
02 votos contra do CDS-PP e 44 votos a favor 
(15 do PS, 11 do grupo Municipal dos Presiden-
tes de Junta de Freguesia / PS, 08 do PSD, 05 
do Movimento Independente “Juntos por gaia”, 
03 da CDU, 01 do BE e 01 do Movimento Inde-
pendente de Cidadãos gulpilhares/valadares). 
2) Foi Apreciada a Informação Escrita do Exmo. 
Senhor Presidente da Câmara Municipal e da si-
tuação financeira do Município. 
E, nada mais havendo a tratar, foi esta reunião 
dada por encerrada eram 23 horas e 20 minu-
tos, do dia 11 de maio de 2017, da qual se lavrou 
a presente Minuta de Ata, a qual que vai ser lida, 
e assinada pela Senhora Primeira Secretária e 
pelo Senhor Presidente da Assembleia Munici-
pal, sendo a mesma aprovada por unanimidade. 
Primeira Secretária, Carla Patrícia Marques da 
Silva.
Presidente da Assembleia Municipal, Albino Al-
meida.

B.1. aTa N.º 9
rEUNIÃo orDINÁrIA DA CâMArA rEALIZA-
DA NoS PAçoS Do MUNICÍPIo DE vILA NovA 
DE gAIA EM 08 DE MAIo DE 2017
PrESENTES:
- o Senhor vereador, Firmino Jorge Anjos Pe-
reira;
- o Senhor vereador Dr. José guilherme Saraiva 
de oliveira Aguiar;
- o Senhor vice-Presidente Eng.º Patrocínio Mi-
guel vieira de Azevedo;
- A Senhora vereadora Dr.ª Maria Elisa vieira da 
Silva Cidade oliveira;
- A Senhora vereadora Engª Maria Mercês Duar-
te ramos Ferreira;
- A Senhora vereadora Dr.ª Maria Cândida oli-
veira;
- o Senhor vereador Dr. Delfim Manuel Maga-
lhães de Sousa;
- o Senhor vereador Dr. Manuel António Cor-
reia Monteiro;
- o Senhor vereador, Dr. Elísio Ferreira Pinto;
- o Senhor vereador Arq. José valentim Pinto 
Miranda.
AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS NoS TErMoS DA 
ALÍNEA C) Do ArTº. 39 DA LEI Nº. 75/2013 DE 
12 DE SETEMBro: 
- o Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Edu-
ardo vítor de Almeida rodrigues.
PrESIDIU À rEUNIÃo: 
- o Senhor vice-Presidente Eng.º Patrocínio Mi-
guel vieira de Azevedo.
SECrETArIoU A rEUNIÃo: 
- Diretora Municipal de Administração e Finan-
ças, Dra. Manuela garrido.
horA DA ABErTUrA: 15 horas e 38 minutos.
horA DE ENCErrAMENTo: 16 horas e 20 mi-
nutos.

PErÍoDo ANTES DA orDEM Do DIA
PoNTo PrÉvIo Nº 1

o Senhor vice-Presidente Eng.º Patrocínio Mi-
guel vieira de Azevedo colocou à consideração 
de todos os presentes a seguinte questão, rela-
tiva ao Acordo de Parceria para a realização do 
“red Bull Air race 2017”: A Turismo do Porto e 
Norte de Portugal, E.r., enviou um email com 
a proposta de acordo de parceria a celebrar 
com o Município de vila Nova de gaia visando 
estabelecer os termos necessários à realização 
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do evento, bem como as responsabilidades fi-
nanceiras associadas ao mesmo, com vista à 
apresentação de candidatura junto da CCDr-N, 
no âmbito do NorTE 2020 – SIAC – (Sistema 
de Apoio às Ações Coletivas “Internacionaliza-
ção”) e de financiamento das verbas do Turis-
mo de Portugal.
ora, uma das obrigações do Município de 
vila Nova de gaia é a comparticipação de 
225.000,00€ (duzentos e vinte e cinco mil eu-
ros), que deverá ser pago à TPNP, E.r. até ao 
dia 12 de Maio de 2017, através de transferência 
para o IBAN PT50078101129112000001342.
Sucede que, apenas haverá saldo disponí-
vel para cabimentar este compromisso com a 
aprovação da 2ª revisão orçamental que será 
submetida à sessão da Assembleia Municipal 
do próximo dia 11 de maio de 2017 (a ter iní-
cio pelas 21horas), logo, só no dia 15 de maio 
(segunda-feira) será possível aprovar o referido 
acordo e efetuar a correspondente transferên-
cia, em virtude de ter sido concedida tolerância 
de ponto no dia 12 de maio, sexta-feira.
A ser esta a data limite colocou o Senhor vi-
ce-Presidente à consideração dos presentes a 
aprovação do documento pelo Senhor Presi-
dente da Câmara e a posterior ratificação pelo 
executivo municipal, o que foi do acordo de to-
dos.

PRESiDÊNCia/VEREaÇÃo
AProvAçÃo DEFINITIvA DA ATA Nº 08 DA 
rEUNIÃo DE CâMArA (PÚBLICA) rEALIZA-
DA EM 21 DE ABrIL DE 2017
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
1, apenas no original.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar definitivamente a ata nº 08 da reunião 
de Câmara (Pública) realizada em 21 de abril de 
2017.
o Senhor vereador Firmino Jorge Anjos Pereira 
não votou, em virtude de não ter participado na 
reunião de câmara de 21 de Abril de 2017.
CrIAçÃo Do EvENTo MULTICULTUrAL “gTM 
– gAIA ToDo UM MUNDo” NAS ÁrEAS Do 
CoNhECIMENTo, MÚSICA E ArTES PLÁSTI-
CAS, ENTrE oS DIAS 15 E 18 DE JUNho DE 
2017 NA ZoNA rIBEIrINhA DE vILA NovA DE 
gAIA

EDoC/2017/23875
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: “Aprovo. À Câma-
ra, para conhecimento. 03.05.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
ProToCoLo DE CoLABorAçÃo A CELE-
BrAr ENTrE A UNIvErSIDADE Do PorTo 
– UPorTo E o MUNICÍPIo DE vILA NovA DE 
gAIA rELATIvo AoS CUrSoS DE vErÃo NA 
UNIvErSIDADE JÚNIor
EDoC/2017/68748
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. 
03.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Protocolo de Colaboração a cele-
brar entre a Universidade do Porto – UPorTo 
e o Município de vila Nova de gaia, relativo aos 
Cursos de verão na Universidade Júnior, nos 
termos protocolados.
PEDIDo DE ISENçÃo DE PAgAMENTo DE 
TAXA Por SErvIçoS PrESTADoS PELA Po-
LICIA MUNICIPAL, No EvENTo “FESTAS EM 
hoNrA DA NoSSA SENhorA Do LIvrAMEN-
To”, SoLICITADo PELA UNIÃo DE FrEgUE-
SIAS DE PEroSINho E SErZEDo
EDoC/2017/21271
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. 
03.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de isenção de pagamento de taxa 
por serviços prestados pela Polícia Municipal 
no evento “Festas em honra da Nossa Senhora 
do Livramento”, no dia 28 de maio de 2017, no 
valor de € 447,49 (quatrocentos e quarenta e 
sete euros e quarenta e nove cêntimos), solici-
tado pela União de Freguesias de Perosinho e 
Serzedo, nos termos informados.
PEDIDo DE ISENçÃo DE PAgAMENTo DE 
TAXA Por SErvIçoS PrESTADoS PELA Po-
LICIA MUNICIPAL, No EvENTo “CAMINhA-
DA DA LIBErDADE SoLIDÁrIA” No DIA 1 DE 
MAIo DE 2017, No vALor DE € 197,78 (CEN-
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To E NovENTA SETE EUroS E SETENTA E 
oITo CÊNTIMoS), SoLICITADo PELA UNIÃo 
DE FrEgUESIAS DE MAFAMUDE E vILAr Do 
PArAÍSo
EDoC/2017/20600
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. 
03.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento de 
taxa por serviços prestados pela Polícia Muni-
cipal no evento “Caminhada da Liberdade So-
lidária”, no dia 1 de maio de 2017, no valor de 
€ 197,78 (cento e noventa sete euros e setenta 
e oito cêntimos), solicitado pela União de Fre-
guesias de Mafamude e vilar do Paraíso, nos 
termos informados.
PEDIDo DE ISENçÃo DE PAgAMENTo DE 
TAXA Por SErvIçoS PrESTADoS PELA Po-
LICIA MUNICIPAL, No EvENTo “CorrIDA DE 
CArroS DE roLAMENToS” No DIA 30 DE 
ABrIL DE 2017, No vALor DE € 278,23 (DU-
ZENToS E SETENTA E oITo EUroS E vINTE 
E TrÊS CÊNTIMoS), SoLICITADo PELA UNIÃo 
DE FrEgUESIAS SANDIM, oLIvAL, LEvEr E 
CrESTUMA
EDoC/2017/21676
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. 
03.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento de 
taxa por serviços prestados pela Polícia Munici-
pal no evento “Corrida de Carros de rolamen-
tos”, no dia 30 de abril de 2017, no valor de € 
278,23 (duzentos e setenta e oito euros e vinte 
e três cêntimos), solicitado pela União de Fre-
guesias Sandim, olival, Lever e Crestuma, nos 
termos informados.
PEDIDo DE ISENçÃo DE PAgAMENTo DE 
TAXA Por SErvIçoS PrESTADoS PELA Po-
LICIA MUNICIPAL, No EvENTo “FESTA EM 
hoNrA DA SENhorA DA horA,” NoS DIAS 
3, 4 E 5 DE JUNho DE 2017, No vALor DE € 
75,92 (SETENTA E CINCo EUroS E NovENTA 
E DoIS CÊNTIMoS), SoLICITADo PELA UNIÃo 

DE FrEgUESIAS DE grIJÓ E SErMoNDE
EDoC/2017/18191
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. 
21.04.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de isenção de pagamento de taxa 
por serviços prestados pela Polícia Municipal no 
evento “Festa em honra da Senhora da hora”, 
nos dias 3, 4 e 5 de junho de 2017, no valor de 
€ 75,92 (setenta e cinco euros e noventa e dois 
cêntimos), solicitado pela União de Freguesias 
de grijó e Sermonde, nos termos informados.
PEDIDo DE ISENçÃo DE PAgAMENTo DE 
TAXA Por SErvIçoS PrESTADoS PELA Po-
LICIA MUNICIPAL, No EvENTo “ProCISSÃo 
DAS FESTAS DE S. TELMo” No DIA 22 DE ABrIL 
DE 2017 No vALor DE € 98,89 (NovENTA E 
oITo EUroS E oITENTA E NovE CÊNTIMoS), 
SoLICITADo PELA UNIÃo DE FrEgUESIAS DE 
SANTA MArINhA E S. PEDro DA AFUrADA
EDoC/2017/22008
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. 
21.04.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento de 
taxa por serviços prestados pela Polícia Mu-
nicipal no evento “Procissão das Festas de S. 
Telmo”, no dia 22 de abril de 2017, no valor de 
€ 98,89 (noventa e oito euros e oitenta e nove 
cêntimos), solicitado pela União de Freguesias 
de Santa Marinha e S. Pedro da Afurada, nos 
termos informados.

DEPaRTamENTo DE aSSUNToS JURÍDiCoS
ProJETo DE ALTErAçÃo Ao rEgULAMEN-
To MUNICIPAL DE orgANIZAçÃo E FUNCIo-
NAMENTo DA PoLICIA MUNICIPAL DE vILA 
NovA DE gAIA E rESPETIvA NoTA JUSTIFI-
CATIvA, PArA NoS TErMoS E EFEIToS Do 
DISPoSTo NoS ArTIgoS 100º E 101º Do CÓ-
DIgo Do ProCEDIMENTo ADMINISTrATIvo, 
SE ProCEDEr À AUDIÊNCIA Do SINDICATo 
NACIoNAL DA PoLICIA MUNICIPAL QUE SE 
CoNSTITUIU CoMo INTErESSADA No Pro-
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CEDIMENTo E A CoNSULTA PÚBLICA PELo 
PrAZo DE 30 DIAS A CoNTAr DA PUBLICA-
çÃo No BoLETIM MUNICIPAL E No SITE INS-
TITUCIoNAL Do MUNICÍPIo
EDoC/2017/9909
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. 
03.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o projeto de alteração ao regulamento 
Municipal de organização e Funcionamento da 
Policia Municipal de vila Nova de gaia e respe-
tiva nota justificativa, para nos termos e efeitos 
do disposto nos artigos 100º e 101º do Código 
do Procedimento Administrativo, se proceder à 
audiência do Sindicato Nacional da Polícia Mu-
nicipal que se constituiu como interessada no 
procedimento e a consulta pública, pelo prazo 
de 30 dias, a contar da publicação no Boletim 
Municipal e no site institucional do Município, 
nos termos informados.
rEvISÃo Do rEgULAMENTo MUNICIPAL DE 
DEFESA DA PAISAgEM, PUBLICIDADE E oCU-
PAçÃo Do ESPAço PÚBLICo – INÍCIo Do 
ProCEDIMENTo E rESPETIvA PUBLICITAçÃo 
No SÍTIo INSTITUCIoNAL Do MUNICÍPIo, NoS 
TErMoS Do DISPoSTo No ArTIgo 98º Do 
CPA, DESIgNANDo CoMo rESPoNSÁvEL Do 
ProCEDIMENTo A DIrETorA Do DEPArTA-
MENTo DE ASSUNToS JUrÍDICoS
EDoC/2017/20962
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. 
21.04.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o início do procedimento relativo à revisão 
do regulamento Municipal de Defesa da Paisa-
gem, Publicidade e ocupação do Espaço Públi-
co e respetiva publicitação no sítio institucional 
do Município, nos termos do disposto no artigo 
98º do CPA, designando como responsável do 
procedimento, a Diretora do Departamento de 
Assuntos Jurídicos, nos termos informados.
ProCESSo No 2144/15.5BEPrT DA 2ª U.o. 
Do TrIBUNAL ADMINISTrATIvo E FISCAL 
Do PorTo – AçÃo ADMINISTrATIvA CoMUM 

– AUTor: PEDro MANUEL CArvALho ro-
ChA E rÉUS: CâMArA MUNICIPAL DE vILA 
NovA DE gAIA E CoMPANhIA DE SEgUroS 
ALLIANZ SA
EDoC/2017/22164
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. 
21.04.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.

DiREÇÃo mUNiCiPaL DE aDmiNiSTRaÇÃo E 
FiNaNÇaS

2ª. rEvISÃo Ao orçAMENTo DA rECEITA E 
DESPESA – ANo FINANCEIro DE 2017
EDoC/2017/24043
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
12, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
03.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a 2ª revisão ao orçamento da receita 
e Despesa relativo ao ano financeiro de 2017, 
nos termos apresentados. Mais foi deliberado 
submeter o presente assunto à aprovação da 
Assembleia Municipal.
PEDIDo DE DISPENSA PAgAMENTo DE TA-
XAS DE UTILIZAçÃo DE vIATUrAS MUNICI-
PAIS, No vALor € 239,08 (DUZENToS E TrIN-
TA E NovE EUroS E oITo CÊNTIMoS), PArA 
DESLoCAçÃo A S. PEDro Do SUL, No DIA 14 
DE ABrIL DE 2017, SoLICITADo PELo CLUBE 
JovEM ALMEIDA gArrETT
EDoC/2017/21057
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. 
03.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa pagamento de taxas 
de utilização de viaturas municipais, isentan-
do 70% do valor € 239,08 (duzentos e trinta e 
nove euros e oito cêntimos), ou seja, o valor de 
€ 167,36 (cento e sessenta e sete euros e trinta 
e seis cêntimos), para deslocação a S. Pedro do 
Sul, no dia 14 de abril de 2017, solicitado pelo 
Clube Jovem Almeida, nos termos informados.
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PEDIDo DE DISPENSA PAgAMENTo DE TA-
XAS DE UTILIZAçÃo DE vIATUrAS MUNICI-
PAIS, No vALor € 133,73 (CENTo E TrINTA E 
TrÊS EUroS E SETENTA E TrÊS CÊNTIMoS), 
PArA DESLoCAçÃo Ao AUDITÓrIo DE oLI-
vAL, No DIA 08 DE ABrIL DE 2017, SoLICITA-
Do PELA FEDAPAgAIA
EDoC/2017/19745
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. 
27.04.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa pagamento de taxas 
de utilização de viaturas municipais, no valor € 
133,73 (cento e trinta e três euros e setenta e 
três cêntimos), para deslocação ao auditório de 
olival, no dia 08 de abril de 2017, solicitado pela 
FEDAPAgAIA, nos termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA PAgAMENTo DE TA-
XAS DE UTILIZAçÃo DE vIATUrAS MUNI-
CIPAIS, No vALor  € 165,99 (CENTo E SES-
SENTA E CINCo EUroS E NovENTA E NovE 
CÊNTIMoS), PArA DESLoCAçÃo A oLIvEIrA 
DE AZEMÉIS, No DIA 14 DE ABrIL DE 2017, So-
LICITADo PELA JUvENTUDE DESPorTIvA DE 
gAIA
EDoC/2017/20967
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. 
03.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, isen-
tando 70% do valor € 165,99 (cento e sessen-
ta e cinco euros e noventa e nove cêntimos), 
ou seja, o valor de € 116,19 (cento e dezasseis 
euros e dezanove cêntimos), para deslocação a 
oliveira de Azeméis, no dia 14 de abril de 2017, 
solicitado pela Juventude Desportiva de gaia, 
nos termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA PAgAMENTo DE TA-
XAS DE UTILIZAçÃo DE vIATUrAS MUNICI-
PAIS, PArA DESLoCAçÃo A oLIvEIrA Do 
BAIrro, No DIA 05 DE FEvErEIro DE 2017, 
SoLICITADo PELo SPorTINg CLUBE DE Ar-
CoZELo

EDoC/2017/20143
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. 
03.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa pagamento de taxas 
de utilização de viaturas municipais, no valor € 
70,26 (setenta euros e vinte e seis cêntimos), 
correspondente a 70% do custo total pela des-
locação a oliveira do Bairro, no dia 05 de feve-
reiro de 2017, solicitado pelo Sporting Clube de 
Arcozelo, nos termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA PAgAMENTo DE TA-
XAS DE UTILIZAçÃo DE vIATUrAS MUNICI-
PAIS, No vALor DE € 380,05 (TrEZENToS E 
oITENTA EUroS E CINCo CÊNTIMoS), PArA 
DESLoCAçÃo A vISEU, No DIA 02 DE ABrIL 
DE 2017, SoLICITADo PELA JUvENTUDE DES-
PorTIvA DE gAIA
EDoC/2017/18277
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. 
03.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, isen-
tado 70% do valor € 380,05 (trezentos e oiten-
ta euros e cinco cêntimos), ou seja, o valor de 
€ 266,04 (duzentos e sessenta e seis euros e 
quatro cêntimos), para deslocação a viseu, no 
dia 02 de abril de 2017, solicitado pela Juventu-
de Desportiva de gaia, nos termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA PAgAMENTo DE TA-
XAS DE UTILIZAçÃo DE vIATUrAS MUNICI-
PAIS, No vALor DE € 160,70 (CENTo E SES-
SENTA EUroS E SETENTA CÊNTIMoS), PArA 
DESLoCAçÃo A ALBErgArIA-A-vELhA, No 
DIA 13 DE ABrIL DE 2017, SoLICITADo PELA 
ASSoCIAçÃo DE CoNvÍvIo DE IDoSoS, rE-
ForMADoS E PENSIoNISTAS DA ALAMEDA 
Do CEDro
EDoC/2017/20576
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. 
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03.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, no 
valor € 160,70 (cento e sessenta euros e seten-
ta cêntimos), para deslocação a Albergaria-a-
-velha, no dia 13 de abril de 2017, solicitado pela 
Associação de Convívio de Idosos, reformados 
e Pensionistas da Alameda do Cedro, nos ter-
mos informados.
PEDIDo DE DISPENSA PAgAMENTo DE TA-
XAS DE UTILIZAçÃo DE vIATUrAS MUNICI-
PAIS, No vALor DE € 826,43 (oIToCENToS 
E vINTE E SEIS EUroS E QUArENTA E TrÊS 
CÊNTIMoS), PArA DESLoCAçÃo A LISBoA, 
No DIA 14 DE ABrIL DE 2017, SoLICITADo 
PELA ASSoCIAçÃo rECrEATIvA rESTAUrA-
DorES AvINTENSES
EDoC/2017/20848
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. 
03.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, isen-
tando 70% do valor € 826,43 (oitocentos e vin-
te e seis euros e quarenta e três cêntimos), ou 
seja, o valor de € 578,50 (quinhentos e setenta 
e oito euros e cinquenta cêntimos), para deslo-
cação a Lisboa, no dia 14 de abril de 2017, solici-
tado pela Associação recreativa restauradores 
Avintenses, nos termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA PAgAMENTo DE TA-
XAS DE UTILIZAçÃo DE vIATUrAS MUNICI-
PAIS, No vALor DE € 290,78 (DUZENToS E 
NovENTA EUroS E SETENTA E oITo CÊNTI-
MoS), PArA DESLoCAçÃo A CoNÍMBrIgA, 
No DIA 12 DE ABrIL DE 2017, SoLICITADo 
PELA oLhArFUTUro
EDoC/2017/20003
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. 
03.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, no 

valor de € 290,78 (duzentos e noventa euros e 
setenta e oito cêntimos), para deslocação a Co-
nímbriga, no dia 12 de abril de 2017, solicitado 
pela oLhArFUTUro, nos termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA PAgAMENTo DE TA-
XAS DE UTILIZAçÃo DE vIATUrAS MUNICI-
PAIS, No vALor DE € 45,39 (QUArENTA E 
CINCo EUroS E TrINTA E NovE CÊNTIMoS), 
PArA DESLoCAçÃo Ao PArQUE BIoLÓgICo 
DE gAIA, No DIA 10 DE ABrIL DE 2017, SoLICI-
TADo PELo CENTro PAroQUIAL SÃo JoÃo 
BAPTISTA DE CANELAS
EDoC/2017/19799
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. 
03.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa pagamento de taxas 
de utilização de viaturas municipais, no valor de 
€ 45,39 (quarenta e cinco euros e trinta e nove 
cêntimos), para deslocação ao Parque Biológi-
co de gaia, no dia 10 de abril de 2017, solicitado 
pelo Centro Paroquial São João Baptista de Ca-
nelas, nos termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA PAgAMENTo DE TA-
XAS DE UTILIZAçÃo DE vIATUrAS MUNICI-
PAIS, No vALor DE € 217,01 (DUZENToS E 
DEZASSETE EUroS E UM CÊNTIMo), PArA 
DESLoCAçÃo A gUIMArÃES, No DIA 11 DE 
ABrIL DE 2017, SoLICITADo PELA ABrAço 
– ASSoCIAçÃo DE APoIo A PESSoAS CoM 
vIh/SIDA
EDoC/2017/19989
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. 
03.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, no 
valor de € 217,01 (duzentos e dezassete euros e 
um cêntimo), para deslocação a guimarães, no 
dia 11 de abril de 2017, solicitado pela Abraço – 
Associação de Apoio a Pessoas com vIh/SIDA, 
nos termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA PAgAMENTo DE TA-
XAS DEvIDAS PELA EMISSÃo DE LICENçA, 
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rEALIZAçÃo DE vISTorIA Ao rECINTo E 
oCUPAçÃo DE ESPAço PÚBLICo CoM rE-
CINTo IMProvISADo SoLICITADo Por LI’S 
EvENToS
EDoC/2017/22130
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. vice-Presidente: “ À Câmara. 
03.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa pagamento de taxas 
devidas pela emissão de licença, realização de 
vistoria ao recinto e ocupação de espaço pú-
blico com recinto improvisado, isentando 70% 
do valor € 793,18 (setecentos e noventa e três 
euros e dezoito cêntimos), ou seja, o valor de € 
555,23 (quinhentos e cinquenta e cinco euros e 
vinte e três cêntimos), solicitado por LI’S Even-
tos, nos termos informados.
AvALIAçÃo DE PArCELAS DE TErrENo, 
SITo NA rUA Do FoNTÃo, NA FrEgUESIA 
DE CANIDELo, PArA CEDÊNCIA Ao DoMÍNIo 
PÚBLICo MUNICIPAL, EM NoME DE hErANçA 
ILÍQUIDA E INDIvISA ABErTA Por ÓBITo DE 
roDrIgo DA SILvA LoBo - INF. 38/17/DPE
EDoC/2017/10932
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. 
03.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a avaliação de parcelas de terreno, sito 
na rua do Fontão, na freguesia de Canidelo, 
para cedência ao domínio público municipal, 
em nome de herança Ilíquida e Indivisa aberta 
por Óbito de rodrigo da Silva Lobo, nos termos 
informados.

DiREÇÃo mUNiCiPaL DE iNFRaESTRUTURaS 
E ESPaÇoS PÚBLiCoS

PEDIDo DE ISENçÃo DE PAgAMENTo DE TA-
XAS Por INTErrUPçÃo DE TrâNSITo NA 
rUA FIrMEZA, FrEgUESIA DE SErZEDo, DE-
vIDo Ao EvENTo “SErZEDo CULTUrAL”, So-
LICITADo PELA UNIÃo DAS FrEgUESIAS DE 
SErZEDo E PEroSINho - rEUNIÃo DE Câ-
MArA 05.09.2016
EDoC/2016/42428

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. vice-Presidente: “ À Câmara. 
03.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, re-
vogar a deliberação de Câmara de 05.09.2016, 
isentando em 100% o pagamento de taxas por 
interrupção de trânsito na rua Firmeza, Fre-
guesia de Serzedo, devido ao evento “Serzedo 
Cultural”, solicitado pela União de Freguesias 
de Serzedo e Perosinho.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXAS Por INTErrUPçÃo DE TrâNSITo EM 
vÁrIAS rUAS DEvIDo Ao EvENTo “vIvÊN-
CIAS DE gAIA 2017”, SoLICITADo Por CoLE-
TIvIDADES DE gAIA - rEUNIÃo DE CâMArA 
05.09.2016
EDoC/2016/41085
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. vice-Presidente: “ À Câmara. 
03.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, re-
vogar a deliberação de Câmara de 05.09.2016, 
isentando em 100% o pagamento de taxas por 
interrupção de trânsito em várias ruas devido 
ao evento “vivências de gaia 2017”, solicitado 
por Coletividades de gaia.
rEvogAçÃo DA DELIBErAçÃo DE CâMArA 
DE 3 DE ABrIL DE 2017 rELATIvA Ao PEDI-
Do DE DISPENSA DE TAXA DE 2 LUgArES DE 
ESTACIoNAMENTo PrIvATIvo No LArgo DE 
SANTo ANDrÉ DE CANIDELo E rUA Do CA-
LISTo, SoLICITADo PELA PArÓQUIA DE SAN-
To ANDrÉ DE CANIDELo
EDoC/2017/16416
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. 
28.04.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, re-
vogar a deliberação de câmara de 3 de abril de 
2017 relativa ao pedido de dispensa de taxa de 
2 lugares de estacionamento privativo no Largo 
de Santo André de Canidelo e rua do Calisto, 
solicitado pela Paróquia de Santo André de Ca-
nidelo, nos termos informados.
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PEDIDo DE DISPENSA DE TAXA rELATIvA A 
1 LUgAr DE ESTACIoNAMENTo PrIvATIvo, 
No vALor DE € 720,49 (SETECENToS E vIN-
TE EUroS E QUArENTA E NovE CÊNTIMoS) 
SoLICITADo PELA PArÓQUIA DE SANTo AN-
DrÉ DE CANIDELo
EDoC/2017/8244
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. 
28.04.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de taxa relativa 
a 1 lugar de estacionamento privativo, no valor 
de € 720,49 (setecentos e vinte euros e qua-
renta e nove cêntimos) solicitado pela Paróquia 
de Santo André de Canidelo, nos termos infor-
mados.
PEDIDo DE DISPENSA DE TAXA rELATIvA A 1 
LUgAr DE ESTACIoNAMENTo PrIvATIvo, No 
vALor DE € 1.080,73 (MIL E oITENTA EUroS 
E SETENTA E TrÊS CÊNTIMoS) SoLICITADo 
PELA PArÓQUIA DE SANTo ANDrÉ DE CA-
NIDELo
EDoC/2017/8238
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. 
28.04.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de taxa relativa 
a 1 lugar de estacionamento privativo, no valor 
de € 1.080,73 (mil e oitenta euros e setenta e 
três cêntimos) solicitado pela Paróquia de San-
to André de Canidelo, nos termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE TAXA rELATIvA A 11 
LUgArES DE ESTACIoNAMENTo PrIvATIvo, 
No vALor DE € 9.246,27 (NovE MIL DUZEN-
ToS E QUArENTA E SEIS EUroS E vINTE E 
SETE CÊNTIMoS) SoLICITADo PELA ASSo-
CIAçÃo DE CoNCESSIoNÁrIoS DE PrAIAS 
DE vILA NovA DE gAIA
EDoC/2017/12021
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. 
28.04.2017”

Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de taxa relativa a 
11 lugares de estacionamento privativo, no valor 
de € 9.246,27 (nove mil duzentos e quarenta e 
seis euros e vinte e sete cêntimos), solicitado 
pela Associação de Concessionários de Praias 
de vila Nova de gaia, nos termos informados.
PEDIDo DE ISENçÃo DE TAXA Por INTEr-
rUPçÃo DE TrâNSITo, SITo NA rUA DE SILvA 
TAPADA – oLIvEIrA Do DoUro, No vALor 
DE € 1.788,00 (MIL SETECENToS E oITENTA 
E oITo EUroS) SoLICITADo PELA JUNTA DE 
FrEgUESIA DE oLIvEIrA Do DoUro
EDoC/2017/21742
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. 
28.04.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de taxa por inter-
rupção de trânsito, sito na rua de Silva Tapada 
– oliveira do Douro, no valor de € 1.788,00 (mil 
setecentos e oitenta e oito euros) solicitado 
pela Junta de Freguesia de oliveira do Douro, 
nos termos informados.
PEDIDo DE ISENçÃo DE TAXA Por INTEr-
rUPçÃo DE TrâNSITo, SITo NA rUA vENDA 
DE BAIXo, ENTrE A rUA vENDA DE CIMA E A 
rUA DA QUINTA AMArELA – SEIXEZELo, No 
vALor DE € 417,20 (QUATroCENToS E DE-
ZASSETE EUroS E vINTE CÊNTIMoS), SoLI-
CITADo PELA UNIÃo DE FrEgUESIAS DE PE-
DroSo E SEIXEZELo
EDoC/2017/20858
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. 
28.04.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de taxa por inter-
rupção de trânsito, sito na rua venda de Baixo, 
entre a rua venda de Cima e a rua da Quinta 
Amarela – Seixezelo, no valor de € 417,20 (qua-
trocentos e dezassete euros e vinte cêntimos), 
solicitado pela União de Freguesias de Pedroso 
e Seixezelo, nos termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE TAXA DE CoNDI-
CIoNAMENTo Do TrâNSITo E CoLoCAçÃo 
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DE SINALIZAçÃo TEMPorÁrIA SoLICITADo 
PELA SANTA CASA DA MISErICÓrDIA DE 
vILA NovA DE gAIA – rETIFICAçÃo DA DELI-
BErAçÃo DE CâMArA DE 03.10.2016 
EDoC/2016/50322
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. 
21.04.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, reti-
ficar a deliberação de Câmara de 03.10.2016 e 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas por 
condicionamento do trânsito e colocação de 
sinalização temporária na rua particular às Ár-
vores, freguesia de Santa Marinha, no valor de 
€ 1.563,00 (mil quinhentos e sessenta e três eu-
ros), solicitado pela Santa Casa da Misericórdia 
de vila Nova de gaia, nos termos informados.
PoSTUrA MUNICIPAL DE TrâNSITo NA rUA 
DAS LAvoUrAS EM SANTA MArINhA, ENTrE 
A rUA DoS BoMBEIroS voLUNTÁrIoS DE 
CoIMBrÕES E A rUA FrANCISCo PErEIrA 
PINTo LEMoS
EDoC/2017/11596
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. 
28.04.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a postura municipal de trânsito na rua 
das Lavouras, entre a rua dos Bombeiros vo-
luntários de Coimbrões e a rua Francisco Perei-
ra Pinto Lemos, em Santa Marinha, nos termos 
informados.
PoSTUrA MUNICIPAL DE TrâNSITo NA rUA 
Do CAPELo - PEroSINho
EDoC/2017/33
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. 
28.04.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a postura municipal de trânsito na rua 
do Capelo, Perosinho, nos termos informados.
PoSTUrA MUNICIPAL DE TrâNSITo NA rUA 
DAS PoMBAS E rUA Do ALQUEBrE - SErZE-
Do

EDoC/2017/1360
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. 
28.04.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a postura municipal de trânsito na rua 
das Pombas e rua do Alquebre, Serzedo, nos 
termos informados.
PoSTUrA MUNICIPAL DE TrâNSITo NA rUA 
JoÃo DE DEUS – SANTA MArINhA
EDoC/2017/21961
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. 
28.04.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a postura municipal de trânsito na rua 
João de Deus, Santa Marinha, nos termos infor-
mados.
PoSTUrA MUNICIPAL DE TrâNSITo NA rUA 
DA CAPELINhA – ArCoZELo
EDoC/2017/10048
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. 
28.04.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a postura municipal de trânsito na rua 
da Capelinha, Arcozelo, nos termos informados.
PoSTUrA MUNICIPAL DE TrâNSITo NA rUA 
DA BELA – S. FÉLIX DA MArINhA
EDoC/2017/62771
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. 
28.04.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a postura municipal de trânsito na rua 
da Bela, freguesia de S. Félix da Marinha, nos 
termos informados.
PoSTUrA MUNICIPAL DE TrâNSITo NA rUA 
DE S. TIAgo – oLIvEIrA Do DoUro
EDoC/2016/59635
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
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40, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
21.04.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a postura municipal de trânsito na rua 
de S. Tiago, oliveira do Douro, nos termos in-
formados.
PoSTUrA MUNICIPAL DE TrâNSITo NA rUA 
Do FoNTÃo – CANIDELo
EDoC/2016/15888
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. 
21.04.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a postura municipal de trânsito na rua 
do Fontão, Canidelo, nos termos informados.
PoSTUrAS MUNICIPAIS DE TrâNSITo NA 
rUA DE BArrEIro – CANIDELo
EDoC/2017/18528
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. 
21.04.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar as posturas municipais de trânsito na 
rua de Barreiro, Canidelo, nos termos informa-
dos.
ANULAçÃo DA DELIBErAçÃo DA rEUNIÃo 
DE CâMArA DE 15.01.2007 rELATIvA À PoS-
TUrA MUNICIPAL DE TrâNSITo NA rUA MA-
NUEL CoSTA JÚNIor - vALADArES
EDoC/2017/12048
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. 
03.05.2017”
Deliberação:
Deliberado por unanimidade, anular a delibera-
ção da reunião de Câmara de 15 de janeiro de 
2007, relativa à postura municipal de trânsito 
na rua Manuel Costa Júnior, valadares, nos ter-
mos informados.

DiREÇÃo mUNiCiPaL PaRa a iNCLUSÃo 
SoCiaL

ProPoSTA DE ANULAçÃo DAS DIvIDAS DoS 

UTENTES DA PISCINA MUNICIPAL DE MArA-
vEDI, hUgo BATISTA DA FoNSECA E SoFIA 
BATISTA DA FoNSECA, No vALor DE € 22,00 
(vINTE E DoIS EUroS) CADA, rEFErENTE À 
MENSALIDADE Do MÊS DE MArço E rESPE-
TIvAS MULTAS
EDoC/2017/22385
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. 
03.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a proposta de anulação das dívidas dos 
utentes da Piscina Municipal de Maravedi, hugo 
Batista da Fonseca e Sofia Batista da Fonseca, 
no valor de € 22,00 (vinte e dois euros) por 
cada um, referente à mensalidade do mês de 
março e respetivas multas, nos termos informa-
dos.
ProPoSTA DE ANULAçÃo DAS DIvIDAS Do 
UTENTE DA PISCINA MUNICIPAL DA grANJA, 
CArLoS ÓSCAr goMES MorAIS DE CASTro 
SArAIvA, No vALor DE € 162,00 (CENTo E 
SESSENTA E DoIS EUroS), rELATIvA AoS 
MESES DE FEvErEIro A JULho DE 2016, 
EDoC/2017/22107
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. 
03.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a proposta de anulação das dívidas do 
utente da Piscina Municipal da granja, Carlos 
Óscar gomes Morais de Castro Saraiva, no va-
lor de € 162,00 (cento e sessenta e dois euros), 
relativa aos meses de fevereiro a julho de 2016, 
nos termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXAS (LICENçA DE CoNSTrUçÃo E MUNICI-
PAL DE UrBANIZAçÃo) SoLICITADo Por LE-
oNEL CErQUEIrA DA SILvA – ProC.º. 1451/15
EDoC/2017/18830
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. 
03.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 



CâMArA MUNICIPAL

Nº 78 | MAIo 2017 | BoLETIM MUNICIPAL

14

aprovar a dispensa de pagamento da taxa mu-
nicipal devida pela licença de construção e 
operações urbanísticas, no valor de € 1.366,14 
(mil trezentos e sessenta e seis euros e catorze 
cêntimos), solicitado por Leonel Cerqueira da 
Silva – Proc.º. 1451/15, vilar do Paraíso, nos ter-
mos informados.

DiREÇÃo mUNiCiPaL DE URBaNiSmo E am-
BiENTE

PEDIDo DE ISENçÃo DE PAgAMENTo DE 
TAXAS rELATIvAS Ao ALoJAMENTo DE 16 
PESSoAS QUE vÃo FAZEr A ANIMAçÃo Do 
EvENTo DA XII EDIçÃo DA FEIrA MEDIEvAL 
DE vILAr DE ANDorINho, No vALor DE € 
540,00 (QUINhENToS E QUArENTA EUroS), 
SoLICITADo PELA JUNTA DE FrEgUESIA DE 
vILAr DE ANDorINho
EDoC/2017/21096
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. 
28.04.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a isenção de taxas relativas ao aloja-
mento de 16 pessoas que vão fazer a anima-
ção do evento da XII Edição da Feira Medieval 
de vilar de Andorinho, no valor de € 540,00 
(quinhentos e quarenta euros), solicitado pela 
Junta de Freguesia de vilar de Andorinho, nos 
termos informados.
PEDIDo DE ISENçÃo DE PAgAMENTo DE EN-
TrADAS No PArQUE BIoLÓgICo DE gAIA, 
No vALor DE € 75,00 (SETENTA E CINCo EU-
roS), SoLICITADo PELA JUNTA DE FrEgUE-
SIA DE oLIvEIrA Do DoUro
EDoC/2017/23075
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. 
03.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a isenção de pagamento de entradas 
no Parque Biológico de gaia, no valor de € 
75,00 (setenta e cinco euros), solicitado pela 
Junta de Freguesia de oliveira do Douro, nos 
termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 

TAXAS DEvIDAS PELA UTILIZAçÃo Do AUDI-
TÓrIo E DAS ENTrADAS DE 120 PESSoAS No 
PArQUE BIoLÓgICo DE gAIA, No vALor DE 
€ 672,00 (SEISCENToS E SETENTA E DoIS EU-
roS), SoLICITADo PELA ASSoCIAçÃo Por-
TUgUESA DE INSUFICIENTES rENAIS, APIr, 
DELEgAçÃo NorTE
EDoC/2017/19933
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. 
27.04.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a dispensa de pagamento de taxas devidas 
pela utilização do auditório e das entradas de 
120 pessoas no Parque Biológico de gaia, no 
valor de € 672,00 (seiscentos e setenta e dois 
euros), solicitado pela Associação Portuguesa 
de Insuficientes renais, APIr, Delegação Norte, 
nos termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DAS 
ENTrADAS No PArQUE BIoLÓgICo, No vA-
Lor DE € 180,00 (CENTo E oITENTA EUroS), 
No âMBITo Do CoNCUrSo NACIoNAL ECo 
CÓDIgo
EDoC/2017/20074
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. 
28.04.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento das entra-
das no Parque Biológico, no valor de € 180,00 
(cento e oitenta euros), das turmas vencedoras 
no âmbito do Concurso Nacional ECo CÓDIgo, 
nos termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXAS PELA UTILIZAçÃo Do AUDITÓrIo E 
DA SALA DE ForMAçÃo Do PArQUE BIoLÓ-
gICo, NoS DIAS 1 E 2 DE MAIo DE 2017, No 
vALor DE € 1.168,50 (MIL CENTo E SESSENTA 
E oITo EUroS E CINQUENTA CÊNTIMoS), So-
LICITADo PELo CENTro DE INvESTIgAçÃo 
EM BIoDIvErSIDADE E rECUrSoS gENÉTI-
CoS DA UNIvErSIDADE Do PorTo
EDoC/2017/14873
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
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51, apenas no original.
Despacho do Sr. vice-Presidente: “ À Câmara. 
03.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas pela 
utilização do auditório e da sala de formação 
do Parque Biológico, nos dias 1 e 2 de maio de 
2017, no valor de € 1.168,50 (mil cento e sessen-
ta e oito euros e cinquenta cêntimos), solicita-
do pelo Centro de Investigação em Biodiversi-
dade e recursos genéticos da Universidade do 
Porto, nos termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS PELA EMISSÃo DA LICENçA 
DE TAXA DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “DANçAS DE SALÃo”, NoS 
DIAS 22 E 23 DE ABrIL DE 2017, No vALor DE 
€57,39 (CINQUENTA E SETE EUroS E TrINTA 
E NovE CÊNTIMoS), SoLICITADo PELo CEN-
Tro CULTUrAL oCUPAçÃo E DESPorTo DE 
SANTo ANTÓNIo DAS ANTAS 
EDoC/2017/22953
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. 
03.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a dispensa de pagamento de taxas devidas 
pela emissão da licença de taxa de ruído, rela-
tiva à realização do evento “Danças de Salão”, 
nos dias 22 e 23 de abril de 2017, no valor de 
€57,39 (cinquenta e sete euros e trinta e nove 
cêntimos), solicitado pelo Centro Cultural ocu-
pação e Desporto de Santo António das Antas, 
nos termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE TA-
XAS DEvIDAS PELA EMISSÃo DA LICENçA DE 
TAXA DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZAçÃo 
DA “XXI EXPoCoLgAIA”, NoS DIAS 27, 28 E 
29 DE ABrIL DE 2017, No vALor DE € 106,39 
(CENTo E SEIS EUroS E TrINTA E NovE CÊN-
TIMoS), SoLICITADo PELo CoLÉgIo DE gAIA 
EDoC/2017/22616
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. 
03.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 

aprovar a dispensa de pagamento de taxas de-
vidas pela emissão da licença de taxa de ruído, 
relativa à realização da “XXI Expocolgaia”, nos 
dias 27, 28 e 29 de abril de 2017, no valor de € 
106,39 (cento e seis euros e trinta e nove cênti-
mos), solicitado pelo Colégio de gaia, nos ter-
mos informados.
PEDIDo DE ISENçÃo DE PAgAMENTo DE TA-
XAS DEvIDAS PELA EMISSÃo DA LICENçA DE 
TAXA DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZAçÃo 
Do EvENTo “FEIrA MEDIEvAL ESCUTISTA ”, 
NoS DIAS 29 E 30 DE ABrIL DE 2017, No vA-
Lor DE € 221,89 (DUZENToS E vINTE E UM 
EUroS E oITENTA E NovE CÊNTIMoS), So-
LICITADo PELA JUNTA DE FrEgUESIA DE S. 
FÉLIX DA MArINhA
EDoC/2017/22287
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. 
03.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a isenção de pagamento de taxas de-
vidas pela emissão da licença de taxa de ruído, 
relativa à realização do evento “Feira Medieval 
Escutista ”, nos dias 29 e 30 de abril de 2017, 
no valor de € 221,89 (duzentos e vinte e um eu-
ros e oitenta e nove cêntimos), solicitado pela 
Junta de Freguesia de S. Félix da Marinha, nos 
termos informados.
PEDIDo DE ISENçÃo DE PAgAMENTo DE TA-
XAS DEvIDAS PELA EMISSÃo DA LICENçA DE 
TAXA DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZAçÃo 
DA “II CorrIDA DA LIBErDADE + CAMINhADA 
DA UNIÃo DE FrEgUESIAS DE SANTA MArI-
NhA E S. PEDro DA AFUrADA, No DIA 23 DE 
ABrIL DE 2017, No vALor DE € 26,89 (vINTE 
E SEIS EUroS E oITENTA E NovE CÊNTIMoS), 
SoLICITADo PELA UNIÃo DE FrEgUESIAS DE 
SANTA MArINhA E S. PEDro DA AFUrADA 
EDoC/2017/21853
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. 
21.04.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a isenção de pagamento de taxas de-
vidas pela emissão da licença de taxa de ruído, 
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relativa à realização da “II Corrida da Liberdade 
+ Caminhada da União de Freguesias de San-
ta Marinha e S. Pedro da Afurada, no dia 23 de 
abril de 2017, no valor de € 26,89 (vinte e seis 
euros e oitenta e nove cêntimos), solicitado 
pela União de Freguesias de Santa Marinha e S. 
Pedro da Afurada, nos termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS PELA EMISSÃo DA LICEN-
çA DE TAXA DE rUÍDo, rELATIvA À rEALI-
ZAçÃo DA “ProCISSÃo DE vELAS”, No DIA 
26 DE ABrIL DE 2017, No vALor DE € 25,89 
(vINTE E CINCo EUroS E oITENTA E NovE 
CÊNTIMoS), SoLICITADo PELA FÁBrICA DA 
IgrEJA PAroQUIAL DE SANTo ANDrÉ DE 
CANIDELo 
EDoC/2017/21967
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. 
03.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a dispensa de pagamento de taxas devidas 
pela emissão da licença de taxa de ruído, relati-
va à realização da “Procissão de velas”, no dia 
26 de abril de 2017, no valor de € 25,89 (vinte 
e cinco euros e oitenta e nove cêntimos), solici-
tado pela Fábrica da Igreja Paroquial de Santo 
André de Canidelo, nos termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS PELA EMISSÃo DA LICENçA 
DE TAXA DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo DE “CAMINhADA”, No DIA 01 DE MAIo 
DE 2017, No vALor DE € 26,89 (vINTE E SEIS 
EUroS E oITENTA E NovE CÊNTIMoS), So-
LICITADo PELA FÁBrICA DA IgrEJA PAro-
QUIAL DE oLIvEIrA Do DoUro
EDoC/2017/22539
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. 
03.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas de-
vidas pela emissão da licença de taxa de ruído, 
relativa à realização de “Caminhada”, no dia 01 
de maio de 2017, no valor de € 26,89 (vinte e 
seis euros e oitenta e nove cêntimos), solicitado 

pela Fábrica da Igreja Paroquial de oliveira do 
Douro, nos termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS PELA EMISSÃo DA LICENçA 
DE TAXA DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo DE “BAILE Do rANCho Do FoLCLÓrI-
Co DA AFUrADA”, No DIA 29 DE ABrIL DE 
2017, No vALor DE € 57,39 (CINQUENTA E 
SETE EUroS E TrINTA E NovE CÊNTIMoS), 
SoLICITADo PELo rANCho FoLCLÓrICo DA 
AFUrADA 
EDoC/2017/22684
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. 
03.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a dispensa de pagamento de taxas devidas 
pela emissão da licença de taxa de ruído, rela-
tiva à realização de “Baile do rancho do Fol-
clórico da Afurada”, no dia 29 de abril de 2017, 
no valor de € 57,39 (cinquenta e sete euros e 
trinta e nove cêntimos), solicitado pelo rancho 
Folclórico da Afurada, nos termos informados.
PEDIDo DE ISENçÃo DE PAgAMENTo DE TA-
XAS DEvIDAS PELA EMISSÃo DA LICENçA DE 
TAXA DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZAçÃo 
DA “MArChA DE SANTo ANTÓNIo”, NoS 
DIAS 09, 10 E 11 JUNho DE 2017, No vALor 
DE € 119,56 (CENTo E DEZANovE EUroS E 
CINQUENTA E SEIS CÊNTIMoS), SoLICITADo 
PELA JUNTA DE FrEgUESIA DE S. FÉLIX DA 
MArINhA 
EDoC/2017/14291
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. 
03.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a isenção de pagamento de taxas de-
vidas pela emissão da licença de taxa de ruí-
do, relativa à realização da “Marcha de Santo 
António”, nos dias 09, 10 e 11 junho de 2017, no 
valor de € 119,56 (cento e dezanove euros e cin-
quenta e seis cêntimos), solicitado pela Junta 
de Freguesia de S. Félix da Marinha, nos termos 
informados.
PEDIDo DE ISENçÃo DE PAgAMENTo DE TA-
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XAS DEvIDAS PELA EMISSÃo DA LICENçA DE 
TAXA DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZAçÃo DA 
“CAMINhADA DA LIBErDADE”, No DIA 25 DE 
ABrIL DE 2017, No vALor DE € 26,89 (vINTE 
E SEIS EUroS E oITENTA E NovE CÊNTIMoS), 
SoLICITADo PELA JUNTA DE FrEgUESIA DE 
AvINTES 
EDoC/2017/21923
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. 
03.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a isenção de pagamento de taxas devidas 
pela emissão da licença de taxa de ruído, rela-
tiva à realização da “Caminhada da Liberdade”, 
no dia 25 de abril de 2017, no valor de € 26,89 
(vinte e seis euros e oitenta e nove cêntimos), 
solicitado pela Junta de Freguesia de Avintes, 
nos termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS PELA EMISSÃo DA LICENçA 
DE TAXA DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo DE “ProCISSÃo”, No DIA 13 DE MAIo DE 
2017, No vALor DE € 26,89 (vINTE E SEIS EU-
roS E oITENTA E NovE CÊNTIMoS), SoLICI-
TADo PELA FÁBrICA DA IgrEJA PAroQUIAL 
DE vALADArES 
EDoC/2017/21229
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. 
03.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas de-
vidas pela emissão da licença de taxa de ruído, 
relativa à realização de “Procissão”, no dia 13 
de maio de 2017, no valor de € 26,89 (vinte e 
seis euros e oitenta e nove cêntimos), solicitado 
pela Fábrica da Igreja Paroquial de valadares, 
nos termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS PELA EMISSÃo DA LICENçA 
DE TAXA DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo DE “CAMINhADA E DUAS ProCISSÕES”, 
NoS DIAS 01, 27 E 28  DE MAIo DE 2017, No 
vALor DE € 42,89 (QUArENTA E DoIS EU-
roS E oITENTA E NovE CÊNTIMoS), SoLICI-

TADo PELoS BoMBEIroS voLUNTÁrIoS DE 
CoIMBrÕES 
EDoC/2017/23181
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. 
03.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas de-
vidas pela emissão da licença de taxa de ruído, 
relativa à realização de “Caminhada e Duas Pro-
cissões”, nos dias 01, 27 e 28 de maio de 2017, 
no valor de € 42,89 (quarenta e dois euros e 
oitenta e nove cêntimos), solicitado pelos Bom-
beiros voluntários de Coimbrões, nos termos 
informados.
PEDIDo DE ISENçÃo DE PAgAMENTo DE TA-
XAS DEvIDAS PELA EMISSÃo DA LICENçA DE 
TAXA DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZAçÃo 
DA “CAMINhADA DA LIBErDADE”, No DIA 1 
DE MAIo DE 2017, No vALor DE € 26.89 (vIN-
TE E SEIS EUroS E oITENTA E NovE CÊNTI-
MoS), SoLICITADo PELA UNIÃo DE FrEgUE-
SIAS DE MAFAMUDE E vILAr Do PArAÍSo 
EDoC/2017/19954
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. 
03.05.2017”
Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar a isenção 
de pagamento de taxas devidas pela emissão 
da licença de taxa de ruído, relativa à realização 
da “Caminhada da Liberdade”, no dia 1 de maio 
de 2017, no valor de € 26.89 (vinte e seis eu-
ros e oitenta e nove cêntimos), solicitado pela 
União de Freguesias de Mafamude e vilar do 
Paraíso, nos termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS PELA EMISSÃo DA LICEN-
çA DE TAXA DE rUÍDo, rELATIvA À rEALI-
ZAçÃo DE CANTATA PASCAL, No DIA 15 DE 
ABrIL DE 2017, No vALor DE € 26.89 (vINTE 
E SEIS EUroS E oITENTA E NovE CÊNTIMoS), 
SoLICITADo PELA IgrEJA EvANgÉLICA AS-
SEMBLEIA DE DEUS MISSÃo BoAS NovAS 
EDoC/2017/18856
Foi presente o documento referido em epígra-
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fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
64, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
21.04.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas de-
vidas pela emissão da licença de taxa de ruído, 
relativa à realização de “Cantata Pascal”, no dia 
15 de abril de 2017, no valor de € 26.89 (vinte e 
seis euros e oitenta e nove cêntimos), solicitado 
pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus Mis-
são Boas Novas, nos termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS PELA EMISSÃo DA LICENçA 
DE TAXA DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do “ANIvErSÁrIo Do CENTro CULTU-
rAL oCUPAçÃo E DESPorTo DE SANTo AN-
TÓNIo DAS ANTAS”, NoS DIAS 30 DE ABrIL 
E 1 DE MAIo DE 2017, No vALor DE € 92,39 
(NovENTA E DoIS EUroS E TrINTA E NovE 
CÊNTIMoS), SoLICITADo PELo CENTro CUL-
TUrAL oCUPAçÃo E DESPorTo DE SANTo 
ANTÓNIo DAS ANTAS 
EDoC/2017/21437
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. 
28.04.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas de-
vidas pela emissão da licença de taxa de ruído, 
relativa à realização do “Aniversário do Centro 
Cultural ocupação e Desporto de Santo Antó-
nio das Antas”, nos dias 30 de abril e 1 de maio 
de 2017, no valor de € 92,39 (noventa e dois 
euros e trinta e nove cêntimos), solicitado pelo 
Centro Cultural ocupação e Desporto de Santo 
António das Antas, nos termos informados.
PEDIDo DE ISENçÃo DE PAgAMENTo DE TA-
XAS DEvIDAS PELA EMISSÃo DA LICENçA DE 
TAXA DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZAçÃo 
DA “FESTA DA CErvEJA”, NoS DIAS 21, 22 E 
23 DE JULho DE 2017, No vALor DE € 557,89 
(QUINhENToS E CINQUENTA E SETE EUroS 
E oITENTA E NovE CÊNTIMoS), SoLICITADo 
PELA JUNTA DE FrEgUESIA DE S. FÉLIX DA 
MArINhA
EDoC/2017/12982
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. 
21.04.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a isenção de pagamento de taxas de-
vidas pela emissão da licença de taxa de ruído, 
relativa à realização da “Festa da Cerveja”, nos 
dias 21, 22 e 23 de julho de 2017, no valor de € 
557,89 (quinhentos e cinquenta e sete euros e 
oitenta e nove cêntimos), solicitado pela Junta 
de Freguesia de S. Félix da Marinha, nos termos 
informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS PELA EMISSÃo DA LICENçA 
DE TAXA DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo DE ProCISSÃo DE vELAS, No DIA 13 DE 
MAIo DE 2017, No vALor DE € 26.89 (vINTE E 
SEIS EUroS E oITENTA E NovE CÊNTIMoS), 
SoLICITADo PELA FÁBrICA DA IgrEJA PA-
roQUIAL DA FrEgUESIA DE S. PEDro DE vI-
LAr Do PArAÍSo 
EDoC/2017/19140
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. 
21.04.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas de-
vidas pela emissão da licença de taxa de ruído, 
relativa à realização de “Procissão de velas”, 
no dia 13 de maio de 2017, no valor de € 26.89 
(vinte e seis euros e oitenta e nove cêntimos), 
solicitado pela Fábrica da Igreja Paroquial da 
Freguesia de S. Pedro de vilar do Paraíso, nos 
termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS PELA EMISSÃo DA LICENçA 
DE TAXA DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo DE “ProCISSÃo”, No DIA 01 DE MAIo DE 
2017, No vALor DE € 26.89 (vINTE E SEIS EU-
roS E oITENTA E NovE CÊNTIMoS), SoLICI-
TADo PELA FÁBrICA DA IgrEJA PAroQUIAL 
DE S. PEDro DE PEDroSo 
EDoC/2017/22620
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. 
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03.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas de-
vidas pela emissão da licença de taxa de ruído, 
relativa à realização de “Procissão” no dia 01 
de maio de 2017, no valor de € 26.89 (vinte e 
seis euros e oitenta e nove cêntimos), solicitado 
pela Fábrica da Igreja Paroquial de S. Pedro de 
Pedroso, nos termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS PELA EMISSÃo DA LICENçA 
DE TAXA DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo DE ProvA DE CICLISMo XXvIII grAN-
DE PrÉMIo DA ArCA DE NoÉ, No DIA 13 DE 
MAIo DE 2017, No vALor DE € 79,78 (SETEN-
TA E NovE EUroS E SETENTA E oITo CÊNTI-
MoS), SoLICITADo PELo CENTro CULTUrAL 
DESPorTIvo ArCA DE NoÉ
EDoC/2017/18366
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. 
21.04.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas de-
vidas pela emissão da licença de taxa de ruí-
do, relativa à realização de “Prova de Ciclismo 
XXvIII grande Prémio da Arca de Noé”, no dia 
13 de maio de 2017, no valor de € 79,78 (setenta 
e nove euros e setenta e oito cêntimos), solici-
tado pelo Centro Cultural Desportivo Arca de 
Noé, nos termos informados.
PEDIDo DE ISENçÃo DE PAgAMENTo DE TA-
XAS DEvIDAS PELA EMISSÃo DA LICENçA DE 
TAXA DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZAçÃo 
DE “ProCISSÃo DAS FESTAS DE S. TELMo”, 
No DIA 22 DE ABrIL DE 2017, No vALor DE 
€ 26.89 (vINTE E SEIS EUroS E oITENTA E 
NovE CÊNTIMoS), SoLICITADo PELA UNIÃo 
DE FrEgUESIAS DE SANTA MArINhA E SÃo 
PEDro DA AFUrADA
EDoC/2017/21325
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. 
21.04.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a isenção de pagamento de taxas de-

vidas pela emissão da licença de taxa de ruído, 
relativa à realização de “Procissão das Festas 
de S. Telmo”, no dia 22 de abril de 2017, no valor 
de € 26.89 (vinte e seis euros e oitenta e nove 
cêntimos), solicitado pela União de Freguesias 
de Santa Marinha e São Pedro da Afurada, nos 
termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXA rELATIvA À LICENçA DE ESPETÁCU-
LoS DE NATUrEZA DESPorTIvA oU DE DI-
vErTIMENToS PÚBLICoS, No vALor DE € 
12,00 (DoZE EUroS), SoLICITADo Por NUNo 
MIgUEL FErNANDES FIgUEIrEDo
EDoC/2017/11889
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. 
21.04.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a dispensa de pagamento de taxa relativa 
à licença de espetáculos de natureza desporti-
va ou de divertimentos públicos, no valor de € 
12,00 (doze euros), solicitado por Nuno Miguel 
Fernandes Figueiredo, nos termos informados.
ACorDo DE EMPrÉSTIMo A CELEBrAr 
ENTrE DUrrEL WILDLIFE CoNSErvATIoN 
TrUST E o MUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA 
DA AvE grALhA DE BICo vErMELho
EDoC/2017/16096
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. 
03.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de Empréstimo a celebrar en-
tre Durrel Wildlife Conservation Trust e o Mu-
nicípio de vila Nova de gaia da ave gralha de 
Bico vermelho, nos termos apresentados.
ProPoSTA DE PrEçoS DAS ENTrADAS No 
PArQUE BIoLÓgICo DE gAIA, A APLICAr No 
EvENTo “NoITE DoS PIrILAMPoS”
EDoC/2017/14437
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. 
21.04.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
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aprovar a proposta de preços das entradas no 
Parque Biológico de gaia, a aplicar no evento 
“Noite dos Pirilampos”, nos termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE TA-
XAS DE PUBLICIDADE No vALor DE €30,00 
(TrINTA EUroS), SoLICITADo PELo PINTAS 
ESCoLA LDª – ProC.º. Nº. 276/04, FrEgUESIA 
DE oLIvEIrA Do DoUro
EDoC/2017/22729
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. 
28.04.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas de 
publicidade, no valor de €30,00 (trinta euros), 
solicitado pelo Pintas Escola Ld.ª. – Proc.º nº. 
276/04, freguesia de oliveira do Douro, nos ter-
mos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDA PELA 1ª. ProrrogAçÃo DE 
PrAZo DA LICENçA DE CoNSTrUçÃo, No 
vALor DE 1.281,30 (MIL DUZENToS E oITEN-
TA E UM EUroS E TrINTA CÊNTIMoS), So-
LICITADo PELo CLUBE DE MALhA DE vILA 
NovA DE gAIA – ProC.º 2878/12 – PL – vILAr 
DE ANDorINho 
EDoC/2017/22820
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. 
28.04.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas de-
vida pela 1ª. prorrogação de prazo da licença de 
construção, no valor de 1.281,30 ( mil duzentos 
e oitenta e um euros e trinta cêntimos), solici-
tado pelo Clube de Malha de vila Nova de gaia 
– Proc.º 2878/12 – PL – vilar de Andorinho, nos 
termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXA DE EMISSÃo DE ADITAMENTo Ao AL-
vArÁ No vALor DE € 2.995,20 (DoIS MIL 
NovECENToS E NovENTA E CINCo EUroS E 
vINTE CÊNTIMoS), SoLICITADo PELA SANTA 
CASA DA MISErICÓrDIA DE vILA NovA DE 
gAIA – ProC.º 4071/16 – PL – UNIÃo DE FrE-
gUESIAS DE SANTA MArINhA E S. PEDro DA 

AFUrADA 
EDoC/2017/22896
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. 
28.04.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxa de 
emissão de aditamento ao alvará no valor de € 
2.995,20 (dois mil novecentos e noventa e cin-
co euros e vinte cêntimos), solicitado pela San-
ta Casa da Misericórdia de vila Nova de gaia 
– proc.º 4071/16 – PL – União de Freguesias de 
Santa Marinha e S. Pedro da Afurada, nos ter-
mos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXA DEvIDA A TITULo DE oCUPAçÃo Do 
ESPAço PÚBLICo No vALor DE € 167,40 
(CENTo E SESSENTA E SETE EUroS E QUA-
rENTA CÊNTIMoS), SoLICITADo Por JUDITE 
TEIXEIrA FErrEIrA DA SILvA LEITE DE BrA-
gANçA – ProC.º 75/17 – PL – UNIÃo DE FrE-
gUESIAS DE MAFAMUDE E vILAr Do PArAÍ-
So 
EDoC/2017/22836
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. 
28.04.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxa de-
vida a título de ocupação do espaço público, 
isentando em 50% do valor de € 167,40 (cento e 
sessenta e sete euros e quarenta cêntimos), ou 
seja, o valor de € 83,70 (oitenta e três euros e 
setenta cêntimos), solicitado por Judite Teixei-
ra Ferreira da Silva Leite de Bragança – Proc.º 
75/17 – PL – União de Freguesias de Mafamude 
e vilar do Paraíso, nos termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DA 
TAXA DEvIDA PELA LICENçA DE oCUPAçÃo 
DE ESPAço PÚBLICo oCUPAçÃo Do ESPAço 
PÚBLICo, SoLICITADo Por IrENE FErNAN-
DES DAS NEvES FoNTES – ProC.º. 4745/16 – 
PL – UNIÃo DE FrEgUESIAS DE SANTA MArI-
NhA E S. PEDro DA AFUrADA
EDoC/2017/22899
Foi presente o documento referido em epígra-
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fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
78, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
28.04.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DA 
TAXA DEvIDA PELA LICENçA DE oCUPAçÃo 
DE ESPAço PÚBLICo oCUPAçÃo Do ESPA-
ço PÚBLICo, SoLICITADo Por DIUrBAN 
LDª. – ProC.º. 2951/16 – PL – UNIÃo DE FrE-
gUESIAS DE SANTA MArINhA E S. PEDro DA 
AFUrADA
EDoC/2017/22832
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. 
28.04.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DA 
TAXA MUNICIPAL DE UrBANIZAçÃo, SoLI-
CITADo Por MArIA roSA SANToS TAvArES 
CoIMBrA – ProC.º. 4210/16 – LEg – UNIÃo DE 
FrEgUESIAS DE PEDroSo E SEIXEZELo
EDoC/2017/22894
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. 
28.04.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DA 
TAXA MUNICIPAL DE UrBANIZAçÃo, SoLI-
CITADo Por MArIA DA ASSUNçÃo DE oLI-
vEIrA CorrEIA CArvALho – ProC.º. 736/17 
– LEg – UNIÃo DE FrEgUESIAS DE PEDroSo 
E SEIXEZELo
EDoC/2017/22872
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. 
28.04.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DA 
TAXA MUNICIPAL DE UrBANIZAçÃo, SoLICI-
TADo Por MArIA MArgArIDA CArvALho 
TEIXEIrA vALE ALvES DA SILvA – ProC.º 
5720/16 – LEg - FrEgUESIAS DE S. FÉLIX DA 
MArINhA

EDoC/2017/22827
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. 
28.04.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DA 
TAXA MUNICIPAL DE UrBANIZAçÃo, SoLICI-
TADo Por LÍLIA ANA oLIvEIrA ChAvES LIMA 
– ProC.º 206/17. LEg – S. FÉLIX DA MArINhA
EDoC/2017/22304
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. 
21.04.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DA 
TAXA MUNICIPAL DE UrBANIZAçÃo, SoLI-
CITADo Por MArCIrIo DA MoTA goMES – 
ProC.º 3187/16. LEg – CANIDELo
EDoC/2017/20092
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. 
21.04.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DA 
TAXA MUNICIPAL DE UrBANIZAçÃo, SoLICI-
TADo Por JESSE JErÓNIMo CoSTA oLIvEI-
rA – ProC.º 3789/16. LEg – CANIDELo
EDoC/2017/20094
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. 
21.04.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DA 
TAXA MUNICIPAL DE UrBANIZAçÃo, So-
LICITADo Por SEMIMETAIS LDA – ProC.º. 
5495/16. PL – UNIÃo DE FrEgUESIAS DE SEr-
ZEDo E PEroSINho
EDoC/2017/20095
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. 
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21.04.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE TA-
XAS DE PUBLICIDADE No vALor DE € 50,00 
(CINQUENTA EUroS), SoLICITADo PELA So-
CIEDADE DE TrANSPorTES CoLETIvoS Do 
PorTo, S.A, FrEgUESIA DE oLIvEIrA Do 
DoUro – rETIFICAçÃo DA DELIBErAçÃo DE 
6 DE FEvErEIro DE 2017 NoS ProC.º s. 14/11, 
15/11 16/11, 17/11 18/11 19/11 E 1069/05
EDoC/2017/22730
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. 
28.04.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, re-
tificar as deliberações de Câmara de 6 de fe-
vereiro de 2017, que aprovaram a dispensa de 
pagamento de taxas de publicidade para o ano 
civil de 2017, no âmbito dos processos nº s 14/11, 
15/11 16/11, 17/11 18/11 19/11 e 1069/05, solicitado 
pela Sociedade de Transportes Coletivos do 
Porto, freguesia de oliveira do Douro, nos ter-
mos seguintes: onde se lê “€ 50,00 (cinquenta 
euros), ou seja, o valor de € 30,00 (trinta euros) 
”, deve ler-se “€ 50,00 (cinquenta euros) por 
trimestre, ou seja, o valor de € 30,00 (trinta eu-
ros) por trimestre”, nos termos informados.
Ausentou-se da reunião o Senhor vereador Arq. 
José valentim Pinto Miranda.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXAS MUNICIPAL DE UrBANIZAçÃo, DE 
CoMPENSAçÃo UrBANÍSTICA No MoNTAN-
TE DE 254.755,66 (DUZENToS E CINQUENTA 
E QUATro MIL SETECENToS E CINQUENTA E 
CINCo EUroS E SESSENTA E SEIS CÊNTIMoS) 
E DA TAXA DE EMISSÃo DE ALvArÁ No vA-
Lor DE 32.236,01 (TrINTA E DoIS MIL DUZEN-
ToS E TrINTA E SEIS EUroS E UM CÊNTIMo, 
SoLICITADo Por oPorTo BoEIrA gArDEN 
hoTEL, LDª. – ProC. 6459/10 – PL – UNIÃo DE 
FrEgUESIAS DE MAFAMUDE E vILAr Do PA-
rAÍSo
EDoC/2017/22106
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. 
21.04.2017”

Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
taxas municipal de urbanização e de compen-
sação urbanística, isentando o montante global 
de 254.755,66 (duzentos e cinquenta e quatro 
mil setecentos e cinquenta e cinco euros e ses-
senta e seis cêntimos) e da taxa de emissão de 
alvará no valor de 32.236,01 (trinta e dois mil 
duzentos e trinta e seis euros e um cêntimo, so-
licitado por oPorTo Boeira garden hotel, Ld.ª 
– Proc. 6459/10 – PL – União de Freguesias de 
Mafamude e vilar do Paraíso, nos termos infor-
mados.
reentrou na reunião o Senhor vereador Arq. 
José valentim Pinto Miranda.
ProPoSTA DE INÍCIo Do PErÍoDo DE DIS-
CUSSÃo PÚBLICA rEFErENTE À ALTErAçÃo 
Do PLANo DIrETor MUNICIPAL – ADEQUA-
çÃo Ao rEgIME EXCECIoNAL DE rEgULArI-
ZAçÃo DAS ATIvIDADES ECoNÓMICAS
EDoC/2017/22452
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. 
21.04.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar, nos termos informados, o seguinte:
- A alteração do Plano Diretor Municipal – Ade-
quação ao regime Excecional de regulariza-
ção das Atividades Económicas, nos termos 
propostos e
- A abertura do respetivo período de discussão 
pública, pelo prazo de quinze dias após publi-
cação do respetivo Aviso em Diário da repú-
blica.

GaiURB URBaNiSmo E HaBiTaÇÃo Em
DESPEJo DE ANDrÉ roDrIgUES rIBEIro, 
ArrENDATÁrIo DA hABITAçÃo SITA NA rUA 
Do MoNTE grANDE, BLoCo 7 Nº 249 CAvE, 
FrEgUESIA DE oLIvAL
EDoC/2017/21577
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. 
21.04.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o despejo de André rodrigues ribeiro, 
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arrendatário da habitação, sita na rua do Mon-
te grande, Bloco 7, nº 249, Cave, freguesia de 
olival, nos termos da Informação nº 01.17.DAJ.
hAB da gaiurb Urbanismo e habitação EM.

DiVERSoS
PEDIDo DE DISPENSA Do PAgAMENTo DE 
TAXA PELA UTILIZAçÃo Do AUDITÓrIo DA 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL, SoLICITADo PELo 
CoLÉgIo oCEANUS 
EDoC/2017/21625
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. 
21.04.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa pela utilização do auditório da Assem-
bleia Municipal, no valor de € 51,74 (cinquenta 
e um euros e setenta e quatro cêntimos), so-
licitado pelo CoLÉgIo oCEANUS, nos termos 
informados.
Foi presente o rESUMo DIÁrIo DE TESoUrA-
rIA que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
92, apenas no original.
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
ProToCoLo CELEBrADo EM 2003 ENTrE 
o MUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA E A Tv 
CABo PorTUgAL, SA (ZoN Tv CABo, NoS 
CoMUNICAçÕES, SA)
EDoC 2017/24003
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: “ Aprovo. À Câma-
ra para ratificar. 04.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, rati-
ficar o despacho do Sr. Presidente datado de 
04.05.2017, que aprovou não aceitar a propos-
ta da NoS Comunicações SA, relativamente ao 
Protocolo celebrado em 2003 entre o Municí-
pio de vila Nova de gaia e a Tv Cabo Portugal 
SA (Zon Tv Cabo, NoS Comunicações, SA), nos 
termos da Informação do Departamento de As-
suntos Jurídicos de 2017.05.03.
E nada mais havendo a tratar, quando eram 16 
horas e 20 minutos, o Senhor vice-Presidente 
declarou encerrada a reunião, da qual se elabo-
rou a presente ata aprovada, por unanimidade, 

nos termos do disposto no nº 1 do art.º 34.º do 
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 2013.10.25. 
E eu, Manuela Fernanda da rocha garrido, Di-
retora Municipal de Administração e Finanças e 
Secretária da presente reunião, a subscrevi.
o Sr. vice-Presidente da Câmara, (Eng.º Patro-
cínio Miguel vieira de Azevedo)

B.2. aTa N.º 10
rEUNIÃo PÚBLICA DA CâMArA rEALIZADA 
NoS PAçoS Do MUNICÍPIo DE vILA NovA DE 
gAIA EM 15 DE MAIo DE 2017
PrESENTES:
- o Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Edu-
ardo vítor rodrigues;
- o Senhor vereador, Firmino Jorge Anjos Pe-
reira;
- o Senhor vice-Presidente, Eng.º Patrocínio 
Miguel vieira de Azevedo;
- A Senhora vereadora, Dr.ª Maria Elisa vieira da 
Silva Cidade oliveira;
- A Senhora vereadora, Engª Maria Mercês Du-
arte ramos Ferreira;
- o Senhor vereador, Dr. Delfim Manuel Maga-
lhães de Sousa;
- o Senhor vereador, Dr. Manuel António Cor-
reia Monteiro;
- o Senhor vereador, Dr. Elísio Ferreira Pinto;
- o Senhor vereador, Arq. José valentim Pinto 
Miranda.
AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS NoS TErMoS DA 
ALÍNEA C) Do ArTº. 39 DA LEI Nº. 75/2013 DE 
12 DE SETEMBro:
- o Senhor vereador, Dr. José guilherme Sarai-
va de oliveira Aguiar e a Senhora vereadora, 
Dr.ª Maria Cândida oliveira.
PrESIDIU À rEUNIÃo: 
- o Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Edu-
ardo vítor rodrigues.
SECrETArIoU A rEUNIÃo: 
- A Diretora Municipal de Administração e Fi-
nanças, Dra. Manuela garrido.
horA DA ABErTUrA: 17 horas.
horA DE ENCErrAMENTo: 17 horas e 20 mi-
nutos.
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PRESiDÊNCia/VEREaÇÃo
AProvAçÃo DEFINITIvA DA ATA Nº 09 DA 
rEUNIÃo DE CâMArA (orDINÁrIA) rEALI-
ZADA EM 08 DE MAIo DE 2017
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
1, apenas no original.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar definitivamente a Ata nº. 09 da reunião 
de Câmara (ordinária) realizada em 08 de maio 
de 2017.
o Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Edu-
ardo vítor rodrigues não votou, em virtude de 
não ter participado na reunião de Câmara de 
08 de maio de 2017.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA 
E A JUNTA DE FrEgUESIA DE AvINTES – MAr-
ChAS DE S. JoÃo 2017 
EDoC/2017/24359
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 de Câmara: “À Câ-
mara. 10.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre o 
município de vila Nova de gaia e a Junta de 
freguesia de Avintes – Marchas de S. João 2017, 
para apoio financeiro no valor de € 2.500,00 
(dois mil e quinhentos euros), nos termos acor-
dados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA 
E A JUNTA DE FrEgUESIA DE vILAr DE AN-
DorINho – MArChAS DE S. JoÃo 2017 
EDoC/2017/24358
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 de Câmara: “À Câ-
mara. 10.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre o 
município de vila Nova de gaia e a Junta de 
freguesia de vilar de Andorinho – Marchas de 
S. João 2017, para apoio financeiro no valor de 
€ 2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), nos 
termos acordados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 

ENTrE o MUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA 
E A UNIÃo DE FrEgUESIAS DE SANDIM, oLI-
vAL, LEvEr E CrESTUMA – MArChAS DE S. 
JoÃo 2017 
EDoC/2017/24357
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 de Câmara: “À Câ-
mara. 10.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre o 
município de vila Nova de gaia e a União de 
Freguesias de Sandim, olival, Lever e Crestuma 
– Marchas de S. João 2017, para apoio financei-
ro no valor de € 2.500,00 (dois mil e quinhen-
tos euros), nos termos acordados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA 
E A UNIÃo DE FrEgUESIAS DE PEDroSo E 
SEIXEZELo – MArChAS DE S. JoÃo 2017 
EDoC/2017/24353
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 de Câmara: “À Câ-
mara. 10.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre o 
município de vila Nova de gaia e a União de 
Freguesias de Pedroso e Seixezelo – Marchas 
de S. João 2017, para apoio financeiro no va-
lor de € 2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), 
nos termos acordados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA 
E A UNIÃo DE FrEgUESIAS DE MAFAMUDE E 
vILAr Do PArAÍSo - MArChAS DE S. JoÃo 
2017 
EDoC/2017/24352
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 de Câmara: “À Câ-
mara. 10.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre o 
município de vila Nova de gaia e a União de 
Freguesias de Mafamude e vilar do Paraíso – 
Marchas de S. João 2017, para apoio financeiro 
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no valor de € 2.500,00 (dois mil e quinhentos 
euros), nos termos acordados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA 
E A UNIÃo DE FrEgUESIAS DE gULPILhArES 
E vALADArES - MArChAS DE S. JoÃo 2017 
EDoC/2017/24351
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 de Câmara: “À Câ-
mara. 10.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre 
o município de vila Nova de gaia e a União de 
Freguesias de gulpilhares e valadares – Mar-
chas de S. João 2017, para apoio financeiro no 
valor de € 2.500,00 (dois mil e quinhentos eu-
ros), nos termos acordados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA 
E A JUNTA DE FrEgUESIA DE oLIvEIrA Do 
DoUro – MArChAS DE S. JoÃo 2017 
EDoC/2017/24337
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 de Câmara: “À Câ-
mara. 10.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre 
o município de vila Nova de gaia e a Junta de 
freguesia de oliveira do Douro – Marchas de S. 
João 2017, para apoio financeiro no valor de € 
2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), nos ter-
mos acordados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA 
E A JUNTA DE FrEgUESIA DE CANIDELo – 
MArChAS DE S. JoÃo 2017 
EDoC/2017/24335
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 de Câmara: “À Câ-
mara. 10.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de Colaboração a celebrar 
entre o município de vila Nova de gaia e a Jun-
ta de freguesia de Canidelo – Marchas de S. 

João 2017, para apoio financeiro no valor de € 
2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), nos ter-
mos acordados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA 
E A JUNTA DE FrEgUESIA DE CANELAS – 
MArChAS DE S. JoÃo 2017 
EDoC/2017/24332
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 de Câmara: “À Câ-
mara. 10.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre o 
município de vila Nova de gaia e a Junta de 
freguesia de Canelas – Marchas de S. João 2017, 
para apoio financeiro no valor de € 2.500,00 
(dois mil e quinhentos euros), nos termos acor-
dados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA 
E A UNIÃo DE FrEgUESIAS DE SANTA MA-
rINhA E AFUrADA – MArChAS DE S. JoÃo 
2017 
EDoC/2017/24354
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 de Câmara: “À Câ-
mara. 10.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre o 
município de vila Nova de gaia e a União de 
Freguesias de Santa marinha e Afurada – Mar-
chas de S. João 2017, para apoio financeiro no 
valor de € 2.500,00 (dois mil e quinhentos eu-
ros), nos termos acordados.
ProToCoLo DE ACorDo DE CoLABorA-
çÃo ENTrE o MUNICÍPIo DE vILA NovA DE 
gAIA E A CoMUNIDADE CrISTÃ DA SErrA 
Do PILAr – PArA APoIo FINANCEIro À rE-
ALIZAçÃo DE EvENToS CULTUrAIS – rEvo-
gAçÃo DA DELIBErAçÃo DE 01 DE JUNho 
DE 2015 E ESTorNo DA vErBA
EDoC/2015/40039
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 de Câmara: “À Câ-
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mara. 10.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, re-
vogar a deliberação de Câmara de 01/06/2015 
que aprovou a minuta do Protocolo de Cola-
boração com a Comunidade Cristã da Serra do 
Pilar no âmbito de apoio financeiro de eventos 
culturais e aprovar o estorno da verba de € 
2.500,00 (dois mil e quinhentos euros) corres-
pondente ao montante comprometido na rED 
2015/2007, nos termos propostos.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA 
E A JUNTA DE FrEgUESIA DE ArCoZELo – 
APoIo PArA oBrAS DE BENEFICIAçÃo NoS 
ESPAçoS EXTErIorES ENvoLvENTES Ao 
CEMITÉrIo 
EDoC/2017/24862
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 de Câmara: “À Câ-
mara. 10.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de Colaboração a celebrar 
entre o Município de vila Nova de gaia e a Jun-
ta de Freguesia de Arcozelo, no montante de 
€ 40.000,00 (quarenta mil euros), para apoio 
para obras de beneficiação nos espaços ex-
teriores envolventes ao cemitério, nos termos 
acordados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA 
E A CoMISSÃo DE FESTAS Do PADroEIro 
DoS PESCADorES – APoIo ÀS FESTIvIDA-
DES DE S. PEDro DA AFUrADA 
EDoC/2017/25233
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 de Câmara: “À Câ-
mara. 10.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de Colaboração a celebrar 
entre o Município de vila Nova de gaia e a Co-
missão de Festas do Padroeiro dos Pescadores, 
no montante de € 20.000,00 (vinte mil euros), 
para apoio às festividades de S. Pedro da Afu-
rada, nos termos acordados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA 

E A ArCFvA – JUvENTUDE ASSoCIATIvA rE-
CrEATIvA CULTUrAL FANFArrA DE vILAr 
DE ANDorINho – APoIo À AQUISIçÃo DE 
BENS
EDoC/2017/22389
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 de Câmara: “À Câ-
mara. 10.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de Colaboração a celebrar 
entre o Município de vila Nova de gaia ArCFvA 
– Juventude Associativa recreativa Cultural 
Fanfarra de vilar de Andorinho no montante de 
€ 2.000,00 (dois mil euros), para apoio à aqui-
sição de bens, nos termos acordados.
ProgrAMA gAIA+INCLUSIvA, EIXo DE APoIo 
À hABITAçÃo E Ao ArrENDAMENTo – Pro-
PoSTA DE DoTAçÃo DE vErBA 
EDoC/2017/19356
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 de Câmara: “À Câ-
mara. 10.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a proposta de dotação de verba, no 
valor de € 60.000,00 (sessenta mil euros),para 
o programa gAIA+INCLUSIvA, nos termos pro-
postos.
CoNTrATo DE PATroCÍNIo DESPorTIvo 
A CELEBrAr ENTrE o MUNICÍPIo DE vILA 
NovA DE gAIA E A TArgA CLUBE PArA A rE-
ALIZAçÃo Do EvENTo “rALLYE CASINo DE 
ESPINho – SUPEr ESPECIAL DE vILA NovA 
DE gAIA – rEvogAçÃo DA DELIBErAçÃo 
DE CâMArA DE 21 DE ABrIL DE 2017 E ES-
TorNo DA vErBA
EDoC/2017/17428
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 de Câmara: “À Câ-
mara. 10.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, re-
vogar as deliberações de Câmara de 03 e 21 de 
Abril de 2017, que aprovaram a minuta do con-
trato de Patrocínio Desportivo com a Targa Clu-
be para a realização do evento “rallye Casino de 
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Espinho – Super Especial de vila Nova de gaia 
e aprovar o estorno da verba de € 10.000,00 
(dez mil euros) correspondente ao montante 
comprometido na rED 2017/1838, nos termos 
propostos.
CoNTrATo DE PATroCÍNIo DESPorTIvo 
A CELEBrAr ENTrE o MUNICÍPIo DE vILA 
NovA DE gAIA E o rUNPorTo.CoM, orgA-
NIZAçÃo DE EvENToS DESPorTIvoS LDª.
EDoC/2017/23601
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 de Câmara: “À Câ-
mara. 10.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o contrato de patrocínio desportivo a 
celebrar entre o Município de vila Nova de gaia 
e o rUNPorTo.CoM, organização de Eventos 
Desportivos Ld.ª, no valor de € 6.150,00 + IvA 
(seis mil cento e cinquenta euros), nos termos 
propostos.
PEDIDo DE ISENçÃo Do PAgAMENTo DE 
TAXA Por SErvIçoS PrESTADoS PELA Po-
LÍCIA MUNICIPAL, No EvENTo “CAMINhA-
DA DIA 1 DE MAIo”, No vALor DE € 357,49 
(TrEZENToS E CINQUENTA SETE EUroS E 
QUArENTA E NovE CÊNTIMoS), SoLICITA-
Do PELA ASSoCIAçÃo DoS BoMBEIroS vo-
LUNTÁrIoS DE CoIMBrÕES
EDoC/2017/22615
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 de Câmara: “À Câ-
mara. 09.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção do pagamento de 
taxa por serviços prestados pela Polícia Muni-
cipal, no evento “Caminhada dia 1 de maio”, no 
valor de € 357,49 (trezentos e cinquenta sete 
euros e quarenta e nove cêntimos), solicitado 
pela Associação dos Bombeiros voluntários de 
Coimbrões, nos termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXA Por SErvIçoS PrESTADoS PELA Po-
LÍCIA MUNICIPAL, No EvENTo “ProCISSÃo 13 
DE MAIo”, No vALor DE € 227,75 (DUZENToS 
E vINTE E SETE EUroS E SETENTA E CINCo 
CÊNTIMoS), SoLICITADo PELAS PArÓQUIAS 

DE MAFAMUDE, SANTA MArINhA E CANDAL
EDoC/2017/24884
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 de Câmara: “À Câ-
mara para ratificação. 09.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, rati-
ficar o despacho do Sr. Presidente datado de 
09.05.2017, que aprovou o pedido de dispensa 
do pagamento de taxa por serviços prestados 
pela Polícia Municipal, no evento “Procissão 13 
de maio”, no valor de € 227,75 (duzentos e vinte 
e sete euros e setenta e cinco cêntimos), solici-
tado pelas Paróquias de Mafamude, Santa Mari-
nha e Candal, nos termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXA Por SErvIçoS PrESTADoS PELA Po-
LÍCIA MUNICIPAL, No EvENTo “111º ANIvEr-
SÁrIo DoS BoMBEIroS voLUNTÁrIoS DE 
CoIMBrÕES”, No vALor DE € 119,16 (CENTo E 
DEZANovE EUroS E DEZASSEIS CÊNTIMoS), 
SoLICITADo PELoS BoMBEIroS voLUNTÁ-
rIoS DE CoIMBrÕES 
EDoC/2017/23841
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 de Câmara: “À Câ-
mara. 09.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção do pagamento de 
taxa por serviços prestados pela Polícia Muni-
cipal, no evento “111º aniversário dos Bombei-
ros voluntários de Coimbrões”, no valor de € 
119,16 (cento e dezanove euros e dezasseis cên-
timos), solicitado pelos Bombeiros voluntários 
de Coimbrões, nos termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXA Por SErvIçoS PrESTADoS PELA Po-
LÍCIA MUNICIPAL, No EvENTo “FESTA EM 
hoNrA DA NoSSA Srª. DA horA E STª. MA-
rIA MADALENA”, No vALor DE € 603,22 
(SEISCENToS E TrÊS EUroS E vINTE E DoIS 
CÊNTIMoS), SoLICITADo PELA CoMISSÃo DE 
FESTAS EM hoNrA DA NoSSA Srª. DA horA 
E STª. MArIA MADALENA 
EDoC/2017/7488
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
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22, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente de Câmara: “À Câ-
mara. 09.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção do pagamento de 
taxa por serviços prestados pela Polícia Muni-
cipal, no evento “Festa em honra da Nossa Sr.ª 
da hora e Stª. Maria Madalena”, no valor de € 
603,22 (seiscentos e três euros e vinte e dois 
cêntimos), solicitado pela Comissão de Festas 
em honra da Nossa Sr.ª da hora e Stª. Maria Ma-
dalena, nos termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXA Por SErvIçoS PrESTADoS PELA Po-
LÍCIA MUNICIPAL, No EvENTo “CAMPEoNA-
To rEgIoNAL Do NorTE DE MArAToNAS”, 
No vALor DE € 104.39 (CENTo E QUATro 
EUroS E TrINTA E NovE CÊNTIMoS), SoLICI-
TADo PELA UNIÃo DE FrEgUESIAS DE SAN-
DIM, oLIvAL, LEvEr E CrESTUMA 
EDoC/2017/20570
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 de Câmara: “À Câ-
mara. 09.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção do pagamento de 
taxa por serviços prestados pela Polícia Munici-
pal, no evento “Campeonato regional do Norte 
de Maratonas”, no valor de € 104.39 (cento e 
quatro euros e trinta e nove cêntimos), solicita-
do pela União de Freguesias de Sandim, olival, 
Lever e Crestuma, nos termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXA Por SErvIçoS PrESTADoS PELA Po-
LÍCIA MUNICIPAL, No EvENTo “Iv TorNEIo 
DE FUTEBoL DE rUA”, SoLICITADo PELAS 
UNIDADES CoMUNITÁrIAS DoS EMPrEEN-
DIMENToS SoCIAIS - UNIDADE DE AçÃo So-
CIAL 
EDoC/2017/19937
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 de Câmara: “À Câ-
mara. 09.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção do pagamento de 
taxa por serviços prestados pela Polícia Munici-

pal, no evento “Iv Torneio de Futebol de rua”, 
solicitado pelas Unidades Comunitárias dos 
Empreendimentos Sociais - Unidade de Ação 
Social, nos termos informados.

DEPaRTamENTo DE aSSUNToS JURÍDiCoS
ProCESSo Nº. 2312/15.0BEPrT DA 1ª. U.o. Do 
TrIBUNAL ADMINISTrATIvo E FISCAL Do 
PorTo – ACçÃo ADMINISTrATIvA CoMUM – 
AUTor: LIBErTY SEgUroS, S.A. – rÉUS: MU-
NICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA, AçorEANA 
– CoMPANhIA DE SEgUroS, S.A., vITor JoSÉ 
MAgALhÃES FErrEIrA SANToS
EDoC/2017/8379
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 de Câmara: “À Câ-
mara. 09.05.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
CoNCUrSo PÚBLICo CoM PUBLICIDADE IN-
TErNACIoNAL PArA PrESTAçÃo DE SErvI-
çoS No âMBITo DA ForMAçÃo, SEgUrANçA 
E DESENvoLvIMENTo DE ATIvIDADES AQUÁ-
TICAS NAS PISCINAS MUNICIPAIS E SErvIçoS 
ADMINISTrATIvoS, rECEçÃo, CoNTroLo E 
APoIo NA PISCINA DA grANJA (DESCoBEr-
TA) Do CoNCELho DE vILA NovA DE gAIA 
– AUDIÊNCIA PrÉvIA
EDoC/2017/25649
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 de Câmara: “À Câ-
mara. 10.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o seguinte: 
a) Que nenhuma das 3 pronúncias carreia para 
o procedimento factos suscetíveis de alterar as 
deliberações aprovadas em reunião de Câmara 
de 21.04.2017 quanto ao concurso público com 
Publicidade Internacional para Prestação de 
Serviços no âmbito da Formação, Segurança e 
Desenvolvimento de Atividades Aquáticas nas 
Piscinas Municipais e Serviços Administrativos, 
receção, Controlo e Apoio na Piscina Munici-
pal da granja (Descoberta) do Concelho de vila 
Nova de gaia";
b) E em consequência anular o ato de aprova-
ção do relatório Final do Concurso em epígrafe 
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e de "adjudicação dos serviços objeto do pre-
sente Concurso Público ao concorrente Egor 
oUTSoUrCINg - Prestação de Serviços, orga-
nização e Administração de Pessoal, LDA pelo 
valor de € 1.135.284,00";
c) E, em sua substituição, excluir as propostas 
apresentadas pelos Agrupamentos Concorren-
tes Egor oUTSoUrCINg, LDA/SUMMErPrIo-
rITY e ESPALhA lDElAS, LDA/SALvA MAIS, 
LDA, adjudicando a presente prestação de ser-
viços ao Agrupamento Concorrente constituído 
pela NÍvEL ACTIvo UNIPESSoAL, LDA e pela 
oCEANILANg, LDA, no valor de € 1.292.600,00;
d) Mais, deve a Câmara notificar o adjudicatário 
para efeitos do disposto nos art.ºs 86º e 90º do 
CCP e devolver a caução prestada pela Egor 
oUTSoUrCINg, LDA,

DiREÇÃo mUNiCiPaL DE aDmiNiSTRaÇÃo E 
FiNaNÇaS

DESAFETAçÃo Do DoMÍNIo PÚBLICo DE 
PArTE DE UMA PArCELA DE TErrENo CEDI-
DA PELo ALvArÁ DE LoTEAMENTo Nº. 47/86 
PArA INSTALAçÃo DE PoSTo DE TrANS-
ForMAçÃo, UNIÃo DE FrEgUESIAS DE SEr-
ZEDo E PEroSINho
EDoC/2017/32775
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 de Câmara: “À Câ-
mara. 10.05.2017”
Deliberado por unanimidade, o seguinte:
1. Submeter à Assembleia Municipal, nos termos 
da alínea q) do número 1 do artigo 25º do anexo 
I à Lei nº 75/2013 de 12 de Setembro, a desafe-
tação do domínio público para o domínio pri-
vado municipal de parte da parcela de terreno 
com a área de 55,51 m2, cedida pelo alvará de 
loteamento nº. 47/86, para instalação de Posto 
de Transformação, União de Freguesias de Ser-
zedo e Perosinho.
2. Aprovar a alienação da parcela de terreno su-
pra mencionada, com a área de 55,51m2, para 
integração num lote confinante deste mesmo 
loteamento, nos termos da informação INT-
-CMvNg/2017/12613 de 19.04.2017.
MINUTA DE CoNTrATo DE ArrENDAMENTo 
PArA INSTALAçÃo DE EQUIPAMENToS DE 
rÁDIo CoMUNICAçÕES EM TErrENo

EDoC/2017/24834
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 de Câmara: “À Câ-
mara. 10.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a minuta de contrato de arrendamento a ce-
lebrar entre o Município de vila Nova de gaia e 
a vodafone Portugal – Comunicações Pessoais 
S.A., de uma parcela em terreno com a área de 
16,50m2 para a instalação de equipamentos de 
radiocomunicações, sita na rua Pinho valente 
(Estação das Devesas) na União de Freguesias 
de Santa Marinha e Afurada, nos termos infor-
mados.
hASTA PÚBLICA PArA ALIENAçÃo DE SoB 
ForMA DE SUCATA DE vEÍCULoS E MATE-
rIAIS FErroSoS 2017
EDoC/2017/16198
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 de Câmara: “À Câ-
mara. 10.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a realização de uma hasta pública para 
alienação de sob forma de sucata de veículos e 
materiais ferrosos 2017, nos termos informados.
rEvogAçÃo DE CEDÊNCIA EM rEgIME DE 
DIrEITo DE SUPErFÍCIE À ASSoCIAçÃo DE 
JArDINS DE ESCoLAS JoÃo DE DEUS, ES-
CrITUrA CELEBrADA EM 18 DE JANEIro DE 
1985 E rETIFICADA PELA ESCrITUrA DE 4 DE 
JUNho DE 2007 - rETIFICAçÃo DA ESCrITU-
rA CELEBrADA 6 DE ABrIL DE 2017 DE UMA 
PArCELA DE TErrENo SITA NA rUA DIogo 
CÃo No LUgAr DE CABo-Mor - MAFAMUDE
EDoC/2017/24794
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 de Câmara: “À Câ-
mara. 10.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o seguinte:
1- A revogação da cedência em regime de di-
reito de superfície à Associação de Jardins Es-
colas João de Deus efetuada por escritura nú-
mero 12, celebrada em 18 de janeiro de 1985 e 
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retificada pela escritura número 34 de 4 de ju-
nho de 2007.
2- A retificação da escritura celebrada no Car-
tório Notarial da Dr.ª Cármen Mota Neves em 6 
de abril de 2017, no sentido de passar a constar 
que é cedido em regime de direito de superfície 
à Associação de Jardins Escolas João de Deus 
uma parcela de terreno com a área total de 
3349 m2, sita na rua Diogo Cão, Lugar de Cabo 
Mor,  freguesia de Mafamude e vilar do Paraíso, 
inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 
10117 (correspondente ao artigo urbano 8008 
da extinta freguesia de Mafamude e provenien-
te de parte dos artigos rústicos da matriz an-
terior à vigente 292, 294, 295, 296, 297 e 298), 
descrita na conservatória do registo predial sob 
o número 5331 - Mafamude e sob parte do nú-
mero 258 - Mafamude, a confrontar do norte 
com rua Bartolomeu Dias, do sul com Municí-
pio de vila Nova de gaia, do nascente com a 
rua Diogo Cão e do poente com rua gonçalo 
velho Cabral. Este prédio irá constituir, assim, 
uma unidade predial, nos termos propostos.
PEDIDo DE DISPENSA PAgAMENTo DE TA-
XAS DE UTILIZAçÃo DE vIATUrAS MUNICI-
PAIS, No vALor € 48,82 (QUArENTA E oITo 
EUroS E oITENTA E DoIS CÊNTIMoS), PArA 
DESLoCAçÃo Ao PArQUE BIoLÓgICo gAIA, 
No DIA 04 DE ABrIL DE 2017, SoLICITADo 
PELA ESCoLA EB 1 / JI DE ArNELAS
EDoC/2017/18471
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 de Câmara: “À Câ-
mara. 27.04.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção do pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, no 
valor € 48,82 (quarenta e oito euros e oitenta e 
dois cêntimos), para deslocação ao Parque Bio-
lógico gaia, no dia 04 de abril de 2017, solicita-
do pela escola EB 1 / JI de Arnelas, nos termos 
informados.
PEDIDo DE DISPENSA PAgAMENTo DE TA-
XAS DE UTILIZAçÃo DE vIATUrAS MUNICI-
PAIS, No vALor € 252,10 (DUZENToS E CIN-
QUENTA E DoIS EUroS E DEZ CÊNTIMoS), 
PArA DESLoCAçÃo A AMArANTE, No DIA 
29 DE ABrIL DE 2017, SoLICITADo PELo CLU-

BE FUTEBoL DE SÃo FÉLIX DA MArINhA
EDoC/2017/23119
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 de Câmara: “À Câ-
mara. 09.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção do pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, isen-
tando 70% do valor € 252,10 (duzentos e cin-
quenta e dois euros e dez cêntimos), ou seja, o 
valor de € 176,47 (cento e setenta e seis euros 
e quarenta e sete cêntimos), para deslocação a 
Amarante, no dia 29 de abril de 2017, solicita-
do pelo Clube Futebol de São Félix da Marinha, 
nos termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA PAgAMENTo DE TA-
XAS DE UTILIZAçÃo DE vIATUrAS MUNICI-
PAIS, No vALor € 458,07 (QUATroCENToS 
E CINQUENTA E oITo EUroS E SETE CÊNTI-
MoS), PArA DESLoCAçÃo A ToUrIZ/TÁBUA, 
No DIA 23 DE ABrIL DE 2017, SoLICITADo 
PELo SPorTINg CLUBE DE CoIMBrÕES
EDoC/2017/22254
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 de Câmara: “À Câ-
mara. 09.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção do pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, isen-
tando 70% do valor € 458,07 (quatrocentos e 
cinquenta e oito euros e sete cêntimos), ou seja 
o valor de € 320,65 (trezentos e vinte euros e 
sessenta e cinco cêntimos), para deslocação a 
Touriz/Tábua, no dia 23 de abril de 2017, soli-
citado pelo Sporting Clube de Coimbrões, nos 
termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA PAgAMENTo DE TA-
XAS DE UTILIZAçÃo DE vIATUrAS MUNICI-
PAIS, No vALor € 229,03 (DUZENToS E vIN-
TE E NovE EUroS E TrÊS CÊNTIMoS), PArA 
DESLoCAçÃo A SANgALhoS, No DIA 23 DE 
ABrIL DE 2017, SoLICITADo PELo FUTEBoL 
CLUBE DE gAIA
EDoC/2017/22233
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
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34, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente de Câmara: “À Câ-
mara. 09.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção do pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, isen-
tando 70% do valor de € 229,03 (duzentos e 
vinte e nove euros e três cêntimos), ou seja o 
valor de € 160,32 (cento e sessenta euros e trin-
ta e dois cêntimos), para deslocação a Sanga-
lhos, no dia 23 de abril de 2017, solicitado pelo 
Futebol Clube de gaia, nos termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA PAgAMENTo DE TAXAS 
DE UTILIZAçÃo DE vIATUrAS MUNICIPAIS, 
No vALor € 44,35 (QUArENTA E QUATro 
EUroS E TrINTA E CINCo CÊNTIMoS), PArA 
DESLoCAçÃo À ESTAçÃo DAS DEvESAS, No 
DIA 21 DE ABrIL DE 2017, SoLICITADo PELA 
ESCoLA SECUNDÁrIA DIogo DE MACEDo
EDoC/2017/22145
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 de Câmara: “À Câ-
mara. 09.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor de € 44,35 (quarenta e quatro euros 
e trinta e cinco cêntimos), para deslocação à 
Estação das Devesas, no dia 21 de abril de 2017, 
solicitado pela Escola Secundária Diogo de Ma-
cedo, nos termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA PAgAMENTo DE TA-
XAS DE UTILIZAçÃo DE vIATUrAS MUNICI-
PAIS, No vALor € 739,46 (SETECENToS E 
TrINTA E NovE EUroS E QUArENTA E SEIS 
CÊNTIMoS), PArA DESLoCAçÃo A LISBoA, 
No DIA 30 DE ABrIL DE 2017, SoLICITADo 
PELA ASSoCIAçÃo DESPorTIvA MoDICUS 
DE SANDIM
EDoC/2017/23161
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 de Câmara: “À Câ-
mara. 09.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção do pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, isen-

tando 70% do valor de € 739,46 (setecentos e 
trinta e nove euros e quarenta e seis cêntimos), 
ou seja, o valor de € 517,62 (quinhentos e de-
zassete euros e sessenta e dois cêntimos), para 
deslocação a Lisboa, no dia 30 de abril de 2017, 
solicitado pela Associação Desportiva Modicus 
de Sandim, nos termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA PAgAMENTo DE TA-
XAS DE UTILIZAçÃo DE vIATUrAS MUNICI-
PAIS, No vALor € 808,77 (oIToCENToS E 
oITo EUroS E SETENTA E SETE CÊNTIMoS), 
PArA DESLoCAçÃo A LISBoA, No DIA 23 DE 
ABrIL DE 2017, SoLICITADo PELA ASSoCIA-
çÃo rECrEATIvA rESTAUrADorES AvIN-
TENSES
EDoC/2017/22227
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 de Câmara: “À Câ-
mara. 09.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção do pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, isen-
tando 70% do valor de € 808,77 (oitocentos e 
oito euros e setenta e sete cêntimos), ou seja 
o valor de € 566,14 (quinhentos e sessenta e 
seis euros e catorze cêntimos), para desloca-
ção a Lisboa, no dia 23 de abril de 2017, solici-
tado pela Associação recreativa restauradores 
Avintenses, nos termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA PAgAMENTo DE TA-
XAS DE UTILIZAçÃo DE vIATUrAS MUNICI-
PAIS, No vALor € 453,89 (QUATroCENToS 
E CINQUENTA E TrÊS EUroS E oITENTA E 
NovE CÊNTIMoS), PArA DESLoCAçÃo A 
oLIvEIrA Do hoSPITAL, No DIA 30 DE ABrIL 
DE 2017, SoLICITADo PELo hoQUEI CLUBE 
DE PAço rEI 
EDoC/2017/23138
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 de Câmara: “À Câ-
mara. 09.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção do pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, isen-
tando 70% do valor de € 453,89 (quatrocentos 
e cinquenta e três euros e oitenta e nove cên-
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timos), ou seja, o valor de € 317,72 (trezentos 
e dezassete euros e setenta e dois cêntimos), 
para deslocação a oliveira do hospital, no dia 
30 de abril de 2017, solicitado pelo hóquei Clu-
be de Paço rei, nos termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA PAgAMENTo DE TAXAS 
DE UTILIZAçÃo DE vIATUrAS MUNICIPAIS, 
No vALor € 335,17 (TrEZENToS E TrINTA 
E CINCo EUroS E DEZASSETE CÊNTIMoS), 
PArA DESLoCAçÃo A BAIÃo, No DIA 29 DE 
ABrIL DE 2017, SoLICITADo PELo ATLÉTICo 
CLUBE DE gErvIDE 
EDoC/2017/23384
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 de Câmara: “À Câ-
mara. 09.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor de € 335,17 (trezentos 
e trinta e cinco euros e dezassete cêntimos), ou 
seja, o valor de € 234,62 (duzentos e trinta e 
quatro euros e sessenta e dois cêntimos), para 
deslocação a Baião, no dia 29 de abril de 2017, 
solicitado pelo Atlético Clube de gervide, nos 
termos informados.

DiREÇÃo mUNiCiPaL DE iNFRaESTRUTURaS 
E ESPaÇoS PÚBLiCoS

PEDIDo DE AUTorIZAçÃo ESPECIAL DE CIr-
CULAçÃo E oPErAçÃo DE CArgA E DES-
CArgA DE MErCADorIAS, NA roTUNDA 
DE SANTo ovÍDIo, Av. DA rEPÚBLICA, Av. 
vASCo DA gAMA (E.N. 222) E Av. D. JoÃo II 
(vL9), ENTrE AS 08h00 E AS 10h00 E ENTrE 
AS 17h00 E AS 19h00, SoLICITADo Por DIA 
PorTUgAL - SUPErMErCADoS
EDoC/2017/9262
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 de Câmara: “À Câ-
mara. 09.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de autorização especial de 
circulação e operação de carga e descarga de 
mercadorias, na rotunda de Santo ovídio, Av. 
da república, Avenida vasco da gama (E.N. 

222) e Avenida D. João II (vL9), entre as 08h00 
e as 10h00 e entre as 17h00 e as 19h00, soli-
citado por Dia Portugal - Supermercados, nos 
termos informados.

DiREÇÃo mUNiCiPaL PaRa a iNCLUSÃo 
SoCiaL

PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXA Por SErvIçoS PrESTADoS PELoS 
BoMBEIroS SAPADorES E ProTEçÃo CI-
vIL, No vALor DE € 86,73 (oITENTA E SEIS 
EUroS E SETENTA E TrÊS CÊNTIMoS), SoLI-
CITADo PELo Sr. MÁrIo DoS ANJoS ALvES 
roMANo 
EDoC/2017/7526
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 de Câmara: “À Câ-
mara. 03.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
taxa por serviços prestados pelos Bombeiros 
Sapadores e Proteção Civil, no valor de € 86,73 
(oitenta e seis euros e setenta e três cêntimos), 
solicitado por Mário dos Anjos Alves romano, 
nos termos informados.
PEDIDo DE ISENçÃo DE PAgAMENTo DE TA-
XAS No vALor DE € 55,00 (CINQUENTA E 
CINCo EUroS), PELA UTILIZAçÃo DA PISCI-
NA MUNICIPAL AUrorA CUNhA, No âMBITo 
DA PrEPArAçÃo PArA oS JogoS JUvENIS 
DoS ATLETAS DA UNIÃo DE FrEgUESIAS DE 
SANDIM, oLIvAL LEvEr E CrESTUMA
EDoC/2017/24727
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 de Câmara: “À Câ-
mara. 09.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento de 
taxas no valor de € 55,00 (cinquenta e cinco 
euros), pela utilização da Piscina Municipal Au-
rora Cunha, no âmbito da preparação para os 
Jogos Juvenis dos Atletas da União de Fregue-
sias de Sandim, olival, Lever e Crestuma, nos 
termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXA MUNICIPAL DE ProrrogAçÃo Do 
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PrAZo PArA EXECUçÃo DE oBrA SoLICI-
TADo Por MANASSES BELMIro LoPES BAr-
BoSA – ProC.º 3991/13 PL
EDoC/2017/20149
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 de Câmara: “À Câ-
mara. 10.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de taxa 
municipal de prorrogação do prazo para execu-
ção de obra, no valor de € 513,51 (quinhentos 
e treze euros e cinquenta e um cêntimos), soli-
citado por Manasses Belmiro Lopes Barbosa – 
Proc.º 3991/13 PL, nos termos informados.

DiREÇÃo mUNiCiPaL DE URBaNiSmo E am-
BiENTE

PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE TA-
XAS PELA UTILIZAçÃo DA SALA DE ForMA-
çÃo Do PArQUE BIoLÓgICo, No DIA 09 DE 
MAIo DE 2017, No vALor DE € 43,05 (QUA-
rENTA E TrÊS EUroS E CINCo CÊNTIMoS), 
SoLICITADo PELA ESCoLA SECUNDÁrIA Dr. 
JoAQUIM goMES FErrEIrA ALvES
EDoC/2017/22999
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 de Câmara: “À Câ-
mara. 03.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pela utilização da sala de formação do 
Parque Biológico, no dia 09 de maio de 2017, no 
valor de € 43,05 (quarenta e três euros e cinco 
cêntimos), solicitado pela Escola Secundária Dr. 
Joaquim gomes Ferreira Alves, nos termos in-
formados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS PELA EMISSÃo DA LICEN-
çA DE TAXA DE rUÍDo, rELATIvA À rEALI-
ZAçÃo DA “CorrIDA DE CArroS DE roLA-
MENToS INSErIDA NAS CoMEMorAçÕES Do 
25 DE ABrIL”, No DIA 30 DE ABrIL DE 2017, 
No vALor DE €79,78 (SETENTA E NovE EU-
roS E SETENTA E oITo CÊNTIMoS), SoLICI-
TADo PELA UNIÃo DE FrEgUESIAS DE SAN-
DIM, oLIvAL, LEvEr E CrESTUMA 

EDoC/2017/21722
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 de Câmara: “À Câ-
mara. 10.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de 
taxa de ruído, relativa à realização da “Corrida 
de Carros de rolamentos inserida nas Come-
morações do 25 de Abril”, no dia 30 de abril de 
2017, no valor de €79,78 (setenta e nove euros e 
setenta e oito cêntimos), solicitado pela União 
de Freguesias de Sandim, olival, Lever e Cres-
tuma, nos termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE TA-
XAS DEvIDAS PELA EMISSÃo DA LICENçA DE 
TAXA DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZAçÃo 
DA “ProCISSÃo DE rAMoS” E “vIA SACrA”, 
NoS DIAS 09 E 14 DE ABrIL DE 2017, rESPE-
TIvAMENTE, No vALor DE € 34,89 (TrINTA E 
QUATro EUroS E oITENTA E NovE CÊNTI-
MoS), SoLICITADo PELA PArÓQUIA DE STº. 
ovÍDIo
EDoC/2017/19802
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 de Câmara: “À Câ-
mara. 10.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de 
taxa de ruído, relativa à realização da “Procis-
são de ramos” e “via Sacra”, nos dias 09 e 14 
de abril de 2017, respetivamente, no valor de € 
34,89 (trinta e quatro euros e oitenta e nove 
cêntimos), solicitado pela Paróquia de Stº. oví-
dio, nos termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS PELA EMISSÃo DA LICENçA 
DE TAXA DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do “CoNvÍvIo DoS AMIgoS Do CUr-
ro”, No DIA 06 DE MAIo DE 2017, No vALor 
DE € 52,78 (CINQUENTA E DoIS EUroS E SE-
TENTA E oITo CÊNTIMoS), SoLICITADo PELA 
JUNTA DE FrEgUESIA DE CANELAS
EDoC/2017/23755
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 de Câmara: “À Câ-
mara. 09.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de 
taxa de ruído, relativa à realização do “Conví-
vio dos Amigos do Curro”, no dia 06 de maio 
de 2017, no valor de € 52,78 (cinquenta e dois 
euros e setenta e oito cêntimos), solicitado pela 
Junta de Freguesia de Canelas, nos termos in-
formados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS PELA EMISSÃo DA LICENçA 
DE TAXA DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do “EvENTo FESTIvo A DECorrEr No 
CoMPLEXo DESPorTIvo DE PEDroSo, NA 
UNIÃo DE FrEgUESIAS DE PEDroSo E SEI-
XEZELo”, NoS DIAS 22 E 23 DE ABrIL DE 2017, 
SoLICITADo PELA TECLA D’ADrENALINA, 
UNIPESSoAL, LDª.
EDoC/2017/22228
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 de Câmara: “À Câ-
mara. 09.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, in-
deferir o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de 
taxa de ruído, relativa à realização do “Evento 
Festivo a decorrer no Complexo Desportivo de 
Pedroso, na União de Freguesias de Pedroso e 
Seixezelo”, nos dias 22 e 23 de abril de 2017, 
solicitado pela Tecla d’Adrenalina, Unipessoal, 
Ld.ª, nos termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS PELA EMISSÃo DA LICENçA 
DE TAXA DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo DA “FESTA EM hoNrA Do Sr. DoS AFLI-
ToS”, NoS DIAS 03 E 04 DE JUNho DE 2017, 
No vALor DE € 133,90 (CENTo E TrINTA E 
TrÊS EUroS E NovENTA CÊNTIMoS), SoLICI-
TADo PELA FÁBrICA DA IgrEJA PAroQUIAL 
DA FrEgUESIA DE SÃo PEDro DE PEDroSo
EDoC/2017/22774
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 de Câmara: “À Câ-
mara. 09.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de ta-
xas devidas pela emissão da licença de taxa de 
ruído, relativa à realização da “Festa em honra 
do Sr. dos Aflitos”, nos dias 03 e 04 de junho 
de 2017, no valor de € 133,90 (cento e trinta e 
três euros e noventa cêntimos), solicitado pela 
Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São 
Pedro de Pedroso, nos termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS PELA EMISSÃo DA LICENçA 
DE TAXA DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo DA “ProCISSÃo DE vELAS”, No DIA 27 
DE MAIo DE 2017, No vALor DE € 26,89 (vIN-
TE E SEIS EUroS E oITENTA E NovE CÊNTI-
MoS), SoLICITADo PELA FÁBrICA DA IgrEJA 
PAroQUIAL DE SANTA MArIA DA MADALE-
NA
EDoC/2017/23743
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 de Câmara: “À Câ-
mara. 10.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de 
taxa de ruído, relativa à realização da “Procis-
são de velas”, no dia 27 de maio de 2017, no 
valor de € 26,89 (vinte e seis euros e oitenta e 
nove cêntimos), solicitado pela Fábrica da Igre-
ja Paroquial de Santa Maria da Madalena, nos 
termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE TA-
XAS DEvIDAS PELA EMISSÃo DA LICENçA DE 
TAXA DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZAçÃo 
DA “FESTA EM hoNrA DE NoSSA SENhorA 
Do LIvrAMENTo”, NoS DIAS 26, 27, 28, 29 E 
30 DE MAIo DE 2017, No vALor DE € 175,90 
(CENTo E SETENTA E CINCo EUroS E No-
vENTA CÊNTIMoS), SoLICITADo PELA UNIÃo 
DE FrEgUESIAS DE SErZEDo E PEroSINho
EDoC/2017/24886
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 de Câmara: “À Câ-
mara. 10.05.2017”
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Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de 
taxa de ruído, relativa à realização da “Festa em 
honra de Nossa Senhora do Livramento”, nos 
dias 26, 27, 28, 29 e 30 de maio de 2017, no va-
lor de € 175,90 (cento e setenta e cinco euros 
e noventa cêntimos), solicitado pela União de 
Freguesias de Serzedo e Perosinho, nos termos 
informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS PELA EMISSÃo DA LICENçA 
DE TAXA DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo DA “FESTA EM hoNrA DE SANTA rITA”, 
NoS DIAS 19, 20, 21, 22 E 23 DE MAIo DE 2017, 
No vALor DE € 175,90 (CENTo E SETENTA E 
CINCo EUroS E NovENTA CÊNTIMoS), SoLI-
CITADo PELA UNIÃo DE FrEgUESIAS DE grI-
JÓ E SErMoNDE
EDoC/2017/18184
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 de Câmara: “À Câ-
mara. 10.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de 
taxa de ruído, relativa à realização da “Festa em 
honra de Santa rita”, nos dias 19, 20, 21, 22 e 
23 de maio de 2017, no valor de € 175,90 (cen-
to e setenta e cinco euros e noventa cêntimos), 
solicitado pela União de Freguesias de grijó e 
Sermonde, nos termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS PELA EMISSÃo DA LICENçA 
DE TAXA DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo DE “QUATro ProCISSÕES DE vELAS”, 
No DIA 12 DE MAIo DE 2017, No vALor DE 
€ 25,89 (vINTE E CINCo EUroS E oITENTA E 
NovE CÊNTIMoS), SoLICITADo PELA JUNTA 
DE FrEgUESIA DE AvINTES
EDoC/2017/24497
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 de Câmara: “À Câ-
mara. 10.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 

de taxas devidas pela emissão da licença de 
taxa de ruído, relativa à realização de “Quatro 
Procissões de velas”, no dia 12 de maio de 2017, 
no valor de € 25,89 (vinte e cinco euros e oiten-
ta e nove cêntimos), solicitado pela Junta de 
Freguesia de Avintes, nos termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXA MUNICIPAL DE UrBANIZAçÃo Ao 
ABrIgo Do rEgIME EXCECIoNAL DE DIS-
PENSA DE PAgAMENTo DE TAXAS DEvIDAS 
Por oPErAçÕES UrBANÍSTICAS oBJETo DE 
LEgALIZAçÃo, SoLICITADo Por METALUr-
gIA ALgUErrA, S.A. – ProCESSo Nº 3066/16 
– LEg, FrEgUESIA DE vILAr DE ANDorINho
EDoC/2017/24322
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 de Câmara: “À Câ-
mara. 09.05.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXA MUNICIPAL DE PUBLICIDADE, SoLICITA-
Do PELA ENSIgAIA – EDUCAçÃo E ForMA-
çÃo SoCIEDADE UNIPESSoAL, LDª. – UNIÃo 
DE FrEgUESIAS DE MAFAMUDE E vILAr Do 
PArAÍSo – rEvogAçÃo DA DELIBErAçÃo 
DE CâMArA DE 23 DE JANEIro DE 2017 – 
PorQUANTo o PEDIDo DE LICENCIAMENTo 
DA PUBLICIDADE NÃo rEUNIU AS CoNDI-
çÕES NECESSÁrIAS PArA DEFErIMENTo.
EDoC/2017/24765
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 de Câmara: “À Câ-
mara. 10.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, re-
vogar a deliberação de câmara de 23 de janeiro 
de 2017 relativa ao pedido de dispensa de pa-
gamento de taxa municipal de publicidade, so-
licitado pela Ensigaia – Educação e Formação 
Sociedade Unipessoal, Ld.ª., União de Fregue-
sias de Mafamude e vilar do Paraíso, porquanto 
o pedido de licenciamento da publicidade não 
reuniu as condições necessárias para deferi-
mento, nos termos informados.
PEDIDo DE EMISSÃo DE CErTIDÃo DE CoNS-
TITUIçÃo DE rEgIME DE CoMProPrIEDADE, 
SoLICITADo Por CÉLIA CorrEIA DA SILvA 
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– ProCESSo 1390/17 – CErT. UNIÃo DE FrE-
gUESIAS DE gULPILhArES E vALADArES
EDoC/2017/25389
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 de Câmara: “À Câ-
mara. 10.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a emissão de certidão onde conste 
parecer favorável à constituição de regime de 
compropriedade sobre o prédio sito na rua das 
Fontainhas, nº 496, da União de Freguesias de 
gulpilhares e valadares, descrito na 1ª Conser-
vatória do registo Predial de vila Nova de gaia 
sob o nº 3431/20110114 e inscrito nas matrizes 
sob os nºs 2503 (rústico) e 3781 (urbano) e com 
a localização indicada na planta topográfica nº 
5954 de 12/04/2017,solicitado por Célia Correia 
da Silva – Processo nº 1390/17 – CErT. – União 
de Freguesias de gulpilhares e valadares, nos 
termos informados.

GaiURB URBaNiSmo E HaBiTaÇÃo, E.m.
rELATÓrIo E CoNTAS rELATIvo Ao EXErCÍ-
CIo DE 2016 DA EMPrESA MUNICIPAL gAIUrB 
E hABITAçÃo
EDoC/2017/25268
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 de Câmara: “À Câ-
mara. 10.05.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.

DiVERSoS
PEDIDo DE DISPENSA Do PAgAMENTo DE 
TAXA PELA UTILIZAçÃo Do AUDITÓrIo DA 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL, SoLICITADo PELo 
LEQUE – ASSoCIAçÃo DE PAIS E AMIgoS DE 
PESSoAS CoM NECESSIDADES ESPECIAIS 
EDoC/2017/24859
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 de Câmara: “À Câ-
mara. 10.05.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxa pela utilização do auditório da Assem-

bleia Municipal, no valor de € 88,26 (oitenta e 
oito euros e vinte e seis cêntimos), solicitado 
pelo Leque – Associação de Pais e Amigos de 
Pessoas com Necessidades Especiais, nos ter-
mos informados.
Foi presente o rESUMo DIÁrIo DE TESoUrA-
rIA que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
59, apenas no original.
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
o Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Edu-
ardo vítor rodrigues, deu início À INTErvEN-
çÃo DoS SENhorES MUNÍCIPES, verificando-
-se a presença dos seguintes Munícipes, que 
usaram a palavra:
MANUEL PErEIrA – Disse que numa reunião 
pública anterior, apresentou uma questão rela-
cionada com um muro de suporte no vilano-
vense, agradecendo à Câmara pela providên-
cias tomadas. referiu-se às árvores existentes 
próximo da Escola do Cedro, dizendo que as 
mesmas são de grande porte e que, recente-
mente, uma delas caiu sobre um carro. Solicitou 
que fosse feita uma análise às referidas árvores, 
porque teme pela segurança dos transeuntes. 
referiu-se ao Parque da Lavandeira, solicitan-
do a manutenção dos aparelhos de ginástica 
existentes no local e solicitou a mudança da lo-
calização do parque infantil, o qual está muito 
próximo dos aparelhos de ginástica, de forma 
a evitar que as crianças se magoem e utilizem 
aparelhos que não são próprios para as suas 
idades.
ANTÓNIo roSA LoUrEIro – referiu-se à la-
boração de uma máquina de confeções no seu 
prédio, que trabalha 24 horas por dia, impe-
dindo o descanso dos moradores. Disse já ter 
apresentado várias queixas na gNr de Canide-
lo, contudo, o problema nunca foi resolvido.
o Sr. Presidente relativamente à intervenção do 
Sr. Munícipe Manuel Pereira disse que algumas 
questões colocadas estão em tramitação. Que 
relativamente à questão referente às árvores 
junto à Escola do Cedro, existe um procedimen-
to em curso para abate de algumas árvores e 
uma requalificação alargada do local. No que 
diz respeito ao parque infantil localizado na 
Quinta da Lavandeira, disse que decorre igual-
mente um procedimento que visa a instalação 
de um parque infantil novo e de maior enver-
gadura, na zona do Prado. relativamente à ma-
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nutenção dos aparelhos de ginástica, disse ser 
mais fácil fazer as coisas de raiz do que fazer 
a manutenção, porque a Câmara Municipal não 
tem pessoal disponível para intervencionar nes-
sa área, pelo que, depende de empresas exter-
nas, o que exige um procedimento burocrático, 
contudo, a questão será resolvida brevemente.
relativamente à intervenção do Sr. Muníci-
pe António rosa Loureiro disse que a Câmara 
Municipal perante a interpelação que foi feita, 
tomou diligências que vão para além das suas 
competências. Que é uma questão entre vizi-
nhos e não da responsabilidade da Câmara Mu-
nicipal, contudo, foram feitas as medições de 
ruído.
E nada mais havendo a tratar, quando eram 17 
horas e 20 minutos, o Senhor vice-Presidente 
declarou encerrada a reunião, da qual se elabo-
rou a presente ata aprovada, por unanimidade, 
nos termos do disposto no nº 1 do art.º 34.º do 
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 2013.10.25. 
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 12/2017/DaPU
Nos termos e para os efeitos do disposto no ar-
tigo 42º do Código de Procedimento Adminis-
trativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, 
de 7 de Janeiro, durante as minhas férias, desig-
no para me substituir:
A Dr.ª Fátima Silva, na área da gestão ambien-
tal,
o Eng.º António Dias, na área dos espaços ver-
des, salubridade e parques.
Paços do Concelho de vila Nova de gaia, 15 de 
maio de 2017
A Diretora do Departamento de Ambiente e 
Parques Urbanos Eng.ª Ana rita Diogo.

DESPaCHo N.º 13/DmE/2017
Nos termos e para os efeitos do disposto no 
artigo 42.º do Código de procedimento Admi-
nistrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n: 4/2015, 
de 7 de janeiro, durante a minha ausência por 
motivo de férias, no dia 25 de maio de 2017, de-
lego transitoriamente as minhas competências 
próprias e subdelegadas, no Senhor Eng.º Ed-
gar Amílcar vidinhas Correia, Técnico Superior.
vila Nova de gaia, 23 de maio de 2017
A Chefe da Divisão de Manutenção de Equipa-
mentos, Eng.ª rosa Dias.

C.2. oRDENS DE SERViÇo

oRDEm DE SERViÇo N.º 11/2017
Por necessidade de afetação de recursos hu-
manos na divisão de fiscalização e contraor-
denações, considerando a carência de técnicos 
especializados na área da engenharia civil, de-
termino que o trabalhador Manuel gil da rocha 
gomes da Silva, com o n.º de ordem 1942, técni-
co superior, passe a exercer funções na referida 
divisão, a partir do dia 1 de maio de 2017, dei-
xando a divisão de património e expropriações.
Município de vila Nova de gaia, 27 de abril de 
2017.
o vereador, no uso das competências de-
legadas e subdelegadas pelo Despacho 14/
PMC/2014, de 10 de março.
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
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oRDEm DE SERViÇo N.º 12/2017
No uso da competência que me é conferida pela 
alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º da Lei 75/2013 
de 12 de setembro, considerando que o gover-
no através do Despacho no 3772/2017, de 5 de 
maio, concede tolerância de ponto no próximo 
dia 12 de maio, determino a concessão de igual 
ToLErâNCIA DE PoNTo para todos os servi-
ços dependentes do Município, com exceção 
daqueles cuja natureza impõe que se assegu-
re o interesse público ininterrupto, designada-
mente ambiente e parques urbanos, bombeiros, 
policia municipal e higiene pública e, nestes, os 
trabalhadores que, em tais períodos, se encon-
travam designados em escala.
Mais determino que os responsáveis máximos 
dos serviços tomem as devidas providências, 
no âmbito das suas unidades orgânicas, relati-
vamente àqueles serviços que não podem dei-
xar de funcionar, devendo promover-se equi-
valente dispensa do dever de assiduidade dos 
respetivos trabalhadores em dia a fixar de acor-
do com a conveniência de serviço.
Determino ainda que os trabalhadores possam 
prescindir da tolerância de ponto no caso de 
algum tipo de objeção de consciência (pessoal, 
social, cultural ou outras) relativamente ao mo-
tivo da tolerância definida.
Município de vila Nova de gaia, 5 de maio de 
2017
o Presidente da Câmara, (Eduardo vítor rodri-
gues)

oRDEm DE SERViÇo N.º 13/2017
Considerando o interesse em compatibilizar as 
necessidades de funcionamento dos serviços 
com o perfil e motivação dos colaboradores, 
determino que o trabalhador António Joaquim 
Coutinho Alves, n.º de ordem 860, assistente 
operacional, passe a exercer funções na divi-
são de gestão de equipamentos e eventos (Pa-
vilhão Desportivo Municipal de gaia) e que o 
trabalhador José Manuel rodrigues Duarte, n.º 
de ordem 1828, assistente operacional, integre 
a divisão de manutenção de equipamentos.
As mobilidades internas produzem os seus efei-
tos a 18 de maio de 2017.
Município de vila Nova de gaia, 11 de maio de 
2017.
o vereador, no uso das competências de-

legadas e subdelegadas pelo Despacho 14/
PCM/2014, de 10 de março.
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
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D.1. EDiTaiS

EDT-CmVNG/2017/174
MANUEL ANTÓNIo CorrEIA MoNTEIro, vE-
rEADor DESTA CâMArA MUNICIPAL, Por 
DESPACho Nº. 14/PCM/2014, DE 10 DE MAr-
ço DE 2014 E DESPACho rETIFICATIvo N.º 
23/2015, DE 18 DE JUNho DE 2015,
FAZ SABEr que, nos termos do n.º 1, do art.º 
56º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, se faz 
publicidade à Minuta da Ata nº 08 respeitante 
à reunião Pública realizada no dia 21 de abril 
de 2017, aprovada nos termos do disposto no 
art.º 27º do CPA, no nº. 3 do art.º 57º da Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro, bem como do nº. 
1, do art.º 11º do regimento desta Câmara Mu-
nicipal, aprovado pelo Executivo na reunião de 
2013/10/25.
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, 26 de abril de 2017.
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de Publicitação: 02/05/2017

EDT-CmVNG/2017/177
MANUEL ANTÓNIo CorrEIA MoNTEIro, vE-
rEADor DESTA CâMArA MUNICIPAL, Por 
DESPACho Nº. 14/PCM/2014, DE 10 DE MAr-
ço DE 2014 E DESPACho rETIFICATIvo N.º 
23/2015, DE 18 DE JUNho DE 2015,
FAZ SABEr que, nos termos do n.º 1, do art.º 
56º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, se faz 
publicidade à Ata nº 07 respeitante à reunião 
ordinária realizada no dia 3 de abril de 2017, 
aprovada nos termos do disposto no art.º 27º 
do CPA, no nº. 3 do art.º 57º da Lei nº 75/2013, 
de 12 de setembro, bem como do nº. 1, do art.º 
11º do regimento desta Câmara Municipal, apro-
vado pelo Executivo na reunião de 2013/10/25.
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, 2 de maio de 2017.
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de Publicitação: 04/05/2017

EDT-CmVNG/2017/178
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 87/vMM/2016 de 27 de Julho:
Faz saber, que nos termos do art.º. 166º do Có-
digo da Estrada, fica por este meio notificado 
MÁrIo PErEIrA BASSANgUÉ, com última mo-
rada conhecida na Praceta Cooperativa o Te-
lefone, BL 115 1º Dtº Tras – vilar de Andorinho, 
na qualidade de proprietário conforme consta 
na Conservatória do registo de Automóveis, de 
que a Polícia Municipal de vila Nova de gaia re-
moveu no dia 13/12/2016, ao abrigo do art.º 164º 
do Código da Estrada, da rua de vila D’Este 
junto ao nº48, freguesia de vilar de Andori-
nho, para o Estaleiro Municipal, sito na rua do 
Passadouro, Freguesia da Madalena, o veículo 
Ligeiro de Passageiros, marca Nissan, modelo 
Sunny, matrícula PQ-85-87, por se encontrar es-
tacionado em infração ao art.º163º do Código 
da Estrada
Dispõe o notificado do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do 
presente Edital, para a reclamação do referido 
veículo, sob pena do mesmo ser considerado 
abandonado e adquirido pela Autarquia, con-
forme o previsto no n.º 4 do art.º 165.º do Có-
digo da Estrada, com as consequências daí re-
sultantes
E para constar se faz o presente Edital que vai 
ser afixado no átrio dos Paços do Concelho
Proc. nº 162/DMP/vA/2016
N/ ref.ª: SAI-PMvNg/2017/478
vila Nova de gaia, 03-05-2017 
Diretor do Departamento de Policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira
Data de Publicitação: 05/05/2017

EDT-CmVNG/2017/179
TELMo FILIPE QUELhAS MorEIrA, Dr., Diretor 
do Departamento de Polícia Municipal do Muni-
cípio de vila Nova de gaia, no uso das compe-
tências atribuída pelo despacho n.º 81/2014, de 
13 de Novembro, do Senhor vereador do Pelou-
ro da Fiscalização Municipal e vistorias Admi-
nistrativas, com competência subdelegada pelo 
despacho n.º 14/PCM/2014, de 10 de Março, do 
Senhor Presidente da Câmara Municipal, com 
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competência conferida por esta última, na reu-
nião de 25 de outubro de 2013, 
FAZ SABEr, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº 1 do art.º 112º do Código de Procedi-
mento Administrativo, através da afixação do 
presente Edital, aos interessados – proprietário 
ou proprietários do edifício urbano sito na rua 
Combatentes do Ultramar, próximo do nº 771, 
na freguesia de S. Félix da Marinha, concelho de 
vila Nova de gaia -, de que, no âmbito do Pro-
cesso Administrativo nº 331/vT/2016, por des-
pacho de 3 de março de 2017 do Sr. vereador 
do Pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Ma-
nuel Monteiro, foi proposta a seguinte decisão: 
Com vista à correção das deficiências assina-
ladas pelos peritos na vistoria administrativa 
realizada a 9 de janeiro de 2016, de cujo auto 
se anexa cópia, deverá ser ordenado aos pro-
prietários do edifício em causa, nos termos pre-
vistos no art.º 89º nº 2 e 3 do regime geral da 
Urbanização e da Edificação (rJUE), aprovado 
pelo DL nº 555/99 de 16 de Dezembro, na reda-
ção que lhe foi dada pela Lei nº 60/2007 de 4 
de Setembro, a execução seguintes trabalhos, 
a completar no prazo máximo de 30 dias úteis: 
1. – EXTErIor 
a) Fachadas 
- Tratamento e colmatação das fissuras na fa-
chada confinante com o arruamento, bem como 
das cavidades acentuadas. 
- Consolidação/travamento e coroamento das 
paredes exteriores. 
b) Cobertura 
- remoção da cobertura remanescente, deven-
do os escombros serem removidos para local 
apropriado. 
c) Logradouro 
- remoção da vegetação infestante. 
- Limpeza do local. 
2 – INTErIor 
- remoção dos escombros para local apropria-
do e limpeza geral. 
Nessa conformidade, ficam por este meio noti-
ficados todos os interessados, acima referidos, 
para ao abrigo do disposto no artigo 122.º do 
Código de Procedimento Administrativo (CPA), 
se pronunciarem, por escrito, se assim o dese-
jarem, sobre esta proposta de decisão, no prazo 
de quarenta dias a contar da afixação do pre-
sente EDITAL.

o despacho acima referido, do Sr. vereador 
Dr. Manuel Monteiro foi proferido ao abrigo da 
subdelegação de competências atribuída pelos 
despachos n.º 14/PCM/2014, de 10 de março, 
e n.º 47/PCM/2016 de 17 de março, do Senhor 
Presidente da Câmara Municipal, com compe-
tência conferida pela Exma. Câmara Municipal 
na sua reunião de 25 de outubro de 2013. 
Mais se informa que o processo poderá ser con-
sultado no Sector de vistorias Administrativas, 
no Edifício Corpus Christi, ao Largo de Aljubar-
rota, nº 13, vila Nova de gaia (Beira rio) entre as 
9h e as 12h30 e entre as 14h e as 16h30. Nesse 
Processo poderá ser consultado um anexo foto-
gráfico ao Auto de vistoria que não se encontra 
exposto juntamente com este Edital. 
vila Nova de gaia, 23 de março de 2017
Proc. Nº 331/vT/2016
Diretor do Departamento de Policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira
Em Anexo: Auto de vistoria

AUTo DE vISTorIA
Aos nove dias do mês de janeiro do ano de 
dois mil e dezassete, compareceram Luís Ma-
nuel da Costa Simões, Engenheiro Civil, Fátima 
Alexandra Macedo de vasconcelos Correia de 
Almeida, Arquiteta e José Manuel Santos Mou-
ra, Assistente Técnico, na qualidade de técnicos 
designados pela Câmara Municipal para proce-
derem à respetiva vistoria da unidade do prédio 
abaixo identificado, nos termos e para os efei-
tos do disposto no artigo 90º do D.L. 555/99, 
de 16 de Dezembro, alterado pela legislação 
subsequente.
Pela parte proprietária ninguém compareceu.
Em conformidade com as disposições legais e 
regulamentares aplicáveis, fica, pelo presente 
auto, registado o seguinte:
1 – IDENTIFICAçÃo Do PrÉDIo / DA UNIDADE 
Do PrÉDIo oBJETo DA vISTorIA 
Processo n.º: 331/vT/2016
Localização: rua dos Combatentes do Ultra-
mar, próximo ao nº 771, São Félix da Marinha.
Descrição predial:
Artigo matricial:
2 – DESCrIçÃo gErAL Do PrÉDIo
Trata-se de uma edificação térrea de constru-
ção antiga, devoluta, implantada à face da via 
pública. Construtivamente o imóvel apresenta-
-se executado com paredes exteriores em alve-
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naria de granito e tijolo, caixilharias em madeira 
e cobertura em telha cerâmica, assente em es-
trutura de madeira.
Nº de pisos do prédio: 1
Nº total de unidades: 1
Uso da unidade objeto da vistoria: habitação 
devoluta. 
Descrição da unidade objeto da vistoria: Não 
foi possível o acesso ao interior, tendo a vistoria 
sido efetuada através do arruamento.
3 – DESCrIçÃo Do ESTADo gErAL DAS CoN-
DIçÕES DE SEgUrANçA, DE SALUBrIDADE E 
DE ESTÉTICA Do PrÉDIo E DA UNIDADE oB-
JETo DA vISTorIA 
3.1. – EXTErIor
a) Fachadas
Fissuras diversas de pequena e média abertura 
na fachada confinante com o arruamento.
Cavidades acentuadas em algumas zonas e 
existência de pedras desagregadas em risco de 
queda para a via pública, colocando em causa a 
consolidação da fachada confinante com a via 
pública.
Indícios de queda eventual de pedras do coroa-
mento das paredes sobre a via pública. 
(Fotos nºs 01 a 09)
b) Cobertura
Ausência parcial da cobertura, encontrando-se 
a cobertura remanescente em risco de derroca-
da para o interior da edificação e eventual que-
da de telhas para o espaço público.
(Fotos nºs 01, 02, 03, 07 e 10)
c) Logradouro
Acumulação de vegetação infestante, causan-
do insalubridade e insegurança no local.
(Fotos nºs 02 e 03)
3.2 – PArTES CoMUNS (INTErIor)
Não existem.
3.3. – UNIDADE / INTErIor
Não foi possível o acesso ao interior, contudo 
foi possível visualizar através dos vãos, a exis-
tência de escombros no interior da edificação 
resultantes da derrocada parcial da cobertura.
(Foto nº 10)
3.4 – IDENTIFICAçÃo Do ESTADo DE CoN-
SErvAçÃo
(Apurado através da determinação do nível de 
conservação do imóvel constante da respetiva 
ficha de avaliação anexa ao processo)
3.4.1 – Não aplicável.

4 – DESCrIçÃo DAS oBrAS PrECoNIZADAS
4.1. – EXTErIor
a) Fachadas
Tratamento e colmatação das fissuras na facha-
da confinante com o arruamento, bem como 
das cavidades acentuadas.
Consolidação/travamento e coroamento das 
paredes exteriores.
b) Cobertura
- remoção da cobertura remanescente, deven-
do os escombros serem removidos para local 
apropriado. 
c) Logradouro
- remoção da vegetação infestante.
- Limpeza do local.
4.2 – PArTES CoMUNS (INTErIor)
- Não existem.
4.3. – UNIDADE / INTErIor
- remoção dos escombros para local apropria-
do e limpeza geral.
4.4 – PrAZo PArA A EXECUçÃo DoS TrA-
BALhoS
o prazo para a execução dos trabalhos é de 30 
dias úteis.
5 – QUESIToS ForMULADoS PELo ProPrIE-
TÁrIo
A parte proprietária do imóvel não formulou 
quaisquer quesitos.
6 – DoCUMENToS ANEXoS
6.1. – relatório fotográfico com 2 páginas.
E nada mais havendo a tratar dá-se por encer-
rado este auto.
(Luís Manuel da Costa Simões) (relator)
(Fátima Alexandra Macedo de vasconcelos 
Correia de Almeida) 
(José Manuel Santos Moura)
Data de Publicitação: 05/05/2017

EDT-CmVNG/2017/180
(Proc. 1298/SAL/2016)

Dr. TELMo FILIPE QUELhAS MorEIrA, Dire-
tor do Departamento da Polícia Municipal, da 
Câmara Municipal de vila Nova de gaia, no uso 
das competências subdelegadas pelo despa-
cho n.º 87/vMM/2016, de 27 de julho, do Senhor 
vereador do Pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 14/
PCM/2014, de 10 de março, e 47/PCM/2016 de 
17 de março do Senhor Presidente da Câmara 
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Municipal, com competência conferida por esta 
última, na reunião de 25 de outubro de 2013. 
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº.1 e nº.3, do art.112º do Código de Pro-
cedimento Administrativo (aprovado pelo De-
creto-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da 
afixação do presente Edital, e em cumprimen-
to do despacho proferido Senhor vereador do 
Pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Manuel 
Monteiro, em 2017/04/07, o(s) proprietário(s), 
arrendatário(s), usufrutuário(s) e demais titula-
res de direitos reais sobre o terreno, sito na  ve-
reda Três da Avenida da Junqueira , junto ao n.º 
68 (lote 48 do Alvará de loteamento n.º 16/91), 
da Freguesia de gulpilhares e valadares, deste 
município, da intenção desta autoridade admi-
nistrativa ordenar, a execução, a promover no 
prazo de 15 dias úteis, da limpeza da vegetação 
e demais resíduos, existentes no referido ter-
reno, promovendo, entre outros, a proliferação 
de insetos e animais rastejantes, e constituindo, 
por conseguinte, um foco de insalubridade e 
de insegurança (risco de incêndio) no local, em 
violação do disposto no art.º 33.º do regula-
mento Municipal de resíduos Sólidos Urbanos 
e Limpeza Pública do Município de vila Nova 
de gaia. 
Com efeito, decorre do disposto no citado art.º 
33.º, que é proibida a existência de árvores, ar-
bustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou quais-
quer resíduos nos terrenos ou logradouros dos 
prédios rústicos ou urbanos quando constitu-
am perigo de incêndio ou para a saúde pública, 
sendo que, de acordo com o disposto na alínea 
b) do art.º 49.º, do citado regulamento, consti-
tui contraordenação, passível de coima gradua-
da de uma vez até um máximo de cinco vezes o 
salário mínimo nacional. 
Mais se comunica que, de acordo com o dis-
posto nos art.º 121.º e 122.º, do Código de Pro-
cedimento Administrativo, dispõe(em) de 10 
dias úteis para apresentar as alegações, que 
entender(em) por convenientes, face ao teor da 
intenção, que ora lhe (s) veio a ser comunicada. 
Caso não sejam apresentadas alegações por 
escrito no prazo de 10 dias úteis, a contar da 
presente notificação, a intenção agora comuni-
cada torna-se efetiva, devendo cumprir com o 
determinado no prazo que lhe foi concedido.
Informa-se, por fim, que o presente processo 

(1298/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. 
o referido despacho foi proferido ao abrigo da 
subdelegação de competências, atribuída pelo 
despacho n.º 14/PCM/2014, de 10 de Março, do 
Senhor Presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida por esta última na reu-
nião de 25 de outubro de 2013.
vila Nova de gaia, 20 de abril de 2017.
Diretor do Departamento de Policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira
Data de Publicitação: 05/05/2017

EDT-CmVNG/2017/181
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 16/04
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 
Urbanização e Edificação)
Eng.º Patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-
-Presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 142/PCM/2013, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 25 
de outubro de 2013. 
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 6 
de abril de 2017, e nos termos do disposto no 
artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro na sua atual redação, que foi apre-
sentado um pedido de alteração da licença de 
loteamento n.º 16/04 para os lotes 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30 e 31, requerido em nome de Mo-
DErNAço - EMPrEENDIMENToS IMoBILIÁ-
rIoS, LDA, que tem como objetivo: 
Alteração da cércea, de cave, r/chão e 2 anda-
res para cave (facultativa), r/chão e andar; 
Aumento das áreas de implantação dos lotes 
24 a 31; 
Diminuição das áreas de construção dos lotes 
24 a 31; 
Alteração da tipologia de habitação bifamiliar 
para habitação unifamiliar; 
Criação de elemento construtivo de reduzida 
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dimensão, para ligação da edificação principal 
ao volume 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 816/17 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: 05/05/2017

EDT-CmVNG/2017/182
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 15/72
(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 142/PCM/2013, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 25 
de outubro de 2013. 
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 6 
de abril de 2017, e nos termos do disposto no 
artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

dezembro, com as sucessivas alterações, que 
foi apresentado um pedido de alteração da li-
cença de loteamento n.º 15/72 para o prédio 
descrito na 1.ª Conservatória do registo Predial 
de vila Nova de gaia sob o n.º 2892/20101019, 
e inscrito na matriz n.º 1318, requerido em nome 
de JoAQUIM LEBrE DA SILvA SoArES, que 
tem como objetivo:
Atualização da área do lote, de 1.170,3m2 para 
1.153m2, de acordo com o levantamento topo-
gráfico realizado no local;
regularização do volume anexo, destinado a 
arrumos, com área de 104m2;
Aumento da área de implantação da habitação 
e consequente aumento da área de construção, 
de 224m2 para 232m2.
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 2696/15 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: 05/05/2017
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EDT-CmVNG/2017/183
PoSTUrA MUNICIPAL DE TrâNSITo - TrA-
vESSA Do MoNTE, vILAr Do PArAÍSo
Manuel António Correia Monteiro, vereador da 
Câmara Municipal de vila Nova de gaia,
TorNA PÚBLICo que, por deliberação da 
Exma. Câmara Municipal, tomada na reunião 
de 21 de Abril de 2017, foi aprovada a seguinte 
PoSTUrA MUNICIPAL DE TrâNSITo:
- Implementação do sinal C6, com a indicação 
de 3,5 t (trânsito proibido a veículos de peso 
total superior ao indicado) exceto a veículos de 
r.S.U.
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de gaia, 02 de Maio de 2017, 
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de Publicitação: 08/05/2017

EDT-CmVNG/2017/184
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 87/vMM/2016 de 27 de Julho:
Faz saber, que fica por este meio notificado 
Paulo ricardo Carneiro Ferreira, com última 
morada conhecida na rua Sr. de Matosinhos nº 
343 – Casa 3ª Dt.º, 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 07/07/2016, 
ao abrigo do art.º 71.º, n.º 4 alínea d) do Códi-
go da Estrada, da rua Joaquim Nicolau de Al-
meida, freguesia de Mafamude, para o Estaleiro 
Municipal, sito na rua do Passadouro, Freguesia 
da Madalena, o veículo Ligeiro de Passageiros, 
marca vW modelo Polo, matrícula 39-22-vg
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 058/DMP/vA/2016

N/ ref.ª: SAI-PMvNg/2016/1361
vila Nova de gaia, 12-10-2016 
Diretor do Departamento de Policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira

EDT-CmVNG/2017/185
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 87/vMM/2016 de 27 de Julho:
Faz saber, que fica por este meio notificada 
ANA DA CoNCEIçÃo goNçALvES oLIvEIrA 
MorAIS, com última morada conhecida na rua 
14 de outubro, 749 - Mafamude, na qualidade 
de proprietária conforme consta na Conserva-
tória do registo de Automóveis, de que a Polícia 
Municipal de vila Nova de gaia removeu no dia 
08/08/2016, ao abrigo do art.º 164º do Código 
da Estrada, da rua Prof. Egas Moniz, freguesia 
de oliveira do Douro, para o Estaleiro Municipal, 
sito na rua do Passadouro, Freguesia da Ma-
dalena, o veículo Ligeiro de Passageiros, marca 
Fiat modelo Punto, matrícula 65-14-QS, por se 
encontrar estacionado em infração ao art.º163º 
do Código da Estrada.
Dispõe a notificada do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do 
presente Edital, para a reclamação do referido 
veículo, sob pena do mesmo ser considerado 
abandonado e adquirido pela Autarquia, con-
forme o previsto no n.º 4 do art.º 165.º do Có-
digo da Estrada, com as consequências daí re-
sultantes
E para constar se faz o presente Edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos lugares 
de estilo 
N/ ref.ª: SAI-PMvNg/2016/1388
vila Nova de gaia, 13-10-2016 
Diretor do Departamento de Policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira
Data de Publicitação: 11/05/2017

EDT-CmVNG/2017/186
MANUEL ANTÓNIo CorrEIA MoNTEIro, vE-
rEADor DESTA CâMArA MUNICIPAL, Por 
DESPACho Nº. 14/PCM/2014, DE 10 DE MAr-
ço DE 2014 E DESPACho rETIFICATIvo N.º 
23/2015, DE 18 DE JUNho DE 2015,
FAZ SABEr que, nos termos do n.º 1, do art.º 
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56º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, se faz 
publicidade à Minuta da Ata nº 09 respeitante 
à reunião ordinária realizada no dia 8 de maio 
de 2017, aprovada nos termos do disposto no 
art.º 27º do CPA, no nº. 3 do art.º 57º da Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro, bem como do nº. 
1, do art.º 11º do regimento desta Câmara Mu-
nicipal, aprovado pelo Executivo na reunião de 
2013/10/25.
Por ser verdade e a fim de ser tornada pública 
se fez o presente Edital que vai ser afixado no 
átrio Municipal, estando a respetiva ata exposta 
para consulta, junto do balcão de informação.
vila Nova de gaia, 10 de maio de 2017.
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de Publicitação: 11/05/2017

EDT-CmVNG/2017/188
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 87/vMM/2016 de 27 de Julho:
Faz saber, que fica por este meio notificado FI-
LIPE JoSÉ DoS rEIS MoNTEIro MoSCA, com 
última morada conhecida na rua da Barreira, 
n.º 88 – r/c – vilar do Paraíso, na qualidade de 
proprietária conforme consta na Conservató-
ria do registo de Automóveis, de que a Polícia 
Municipal de vila Nova de gaia removeu no dia 
30/09/2016, ao abrigo do art.º 163º, n.º 1 alínea 
a) do Código da Estrada, da rua do Jardim, fre-
guesia de vilar do Paraíso para o Estaleiro Mu-
nicipal, sito na rua do Passadouro, Freguesia 
da Madalena, o veículo Ligeiro de Passageiros, 
marca opel, modelo Corsa, matrícula 23-21-Ag, 
por se encontrar estacionado com indício de 
abandono.
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 113/DMP/vA/16

N/ ref.ª: SAI-PMvNg/2016/1635
vila Nova de gaia, 28-11-2016 
Diretor do Departamento de Policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira
Data de Publicitação: 16/05/2017

EDT-CmVNG/2017/189
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 28/77
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 
Urbanização e Edificação)
Eng.º Patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-
-Presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 142/PCM/2013, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 25 
de outubro de 2013. 
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 4 
de maio de 2017, e nos termos do disposto no 
artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro na sua atual redação, que foi apre-
sentado um pedido de alteração da licença de 
loteamento n.º 28/77 para o lote n.º 70, requeri-
do em nome de MArISA ALEXANDrA MoUTI-
Nho TEIXEIrA, que tem como objetivos:
Alteração da área do lote, de 484,50m2 para 
475,32m2, resultante da realização de levanta-
mento topográfico, em função da realidade do 
local;
Aumento da área de implantação, de 85m2 
para 105,93m2;
Alteração da área de construção, de 297,50m2 
para 242,79m2 (r/chão, andar e aproveitamento 
do vão de telhado;
Afetação do piso de cave, com a área de 
91,24m2, para aparcamento;
Definição de anexos (arrecadação e alpendre) 
no logradouro posterior, com 22,07m2.
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 2801/16 estará disponível 
para consulta, no Serviço de Atendimento 
da gAIUrB, E.M., nos dias úteis, das 9.00h às 
16.30h.
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o vice-presidente (Eng.º Patrocínio Azevedo)

Data de Publicitação: 16/05/2017

EDT-CmVNG/2017/192
(ProC. 1319/SAL/2016)

Dr. TELMo FILIPE QUELhAS MorEIrA, Dire-
tor do Departamento da Polícia Municipal, da 
Câmara Municipal de vila Nova de gaia, no uso 
das competências subdelegadas pelo despa-
cho n.º 87/vMM/2016, de 27 de julho, do Senhor 
vereador do Pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 14/
PCM/2014, de 10 de março, e 47/PCM/2016 de 
17 de março do Senhor Presidente da Câmara 
Municipal, com competência conferida por esta 
última, na reunião de 25 de outubro de 2013. 
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº.1 e nº.3, do art.112º do Código de Pro-
cedimento Administrativo (aprovado pelo De-
creto-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da 
afixação do presente Edital, e em cumprimen-
to do despacho proferido Senhor vereador do 
Pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Manuel 
Monteiro, em 17/01/2017, o o(s) proprietário(s), 
arrendatário(s), usufrutuário(s) e demais titu-
lares de direitos reais sobre o terreno, sito nas 
traseiras da escola EB1/JI do Monte, sita na rua 
da Escola do Monte, da união de freguesias de 
gulpilhares e valadares, deste município, da in-
tenção desta autoridade administrativa orde-

nar, a execução, a promover no prazo de 15 dias 
úteis, da limpeza da vegetação e demais resídu-
os, nomeadamente, silvas, mato, plumas, entre 
outros arbustos, existentes no referido terreno, 
promovendo, entre outros, a proliferação de in-
setos e animais rastejantes, e constituindo, por 
conseguinte, um foco de insalubridade e de in-
segurança (risco de incêndio) no local, em vio-
lação do disposto no art.º 33.º do regulamento 
Municipal de resíduos Sólidos Urbanos e Lim-
peza Pública do Município de vila Nova de gaia. 
Com efeito, decorre do disposto no citado art.º 
33.º, que é proibida a existência de árvores, ar-
bustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou quais-
quer resíduos nos terrenos ou logradouros dos 
prédios rústicos ou urbanos quando constitu-
am perigo de incêndio ou para a saúde pública, 
sendo que, de acordo com o disposto na alínea 
b) do art.º 49.º, do citado regulamento, consti-
tui contraordenação, passível de coima gradua-
da de uma vez até um máximo de cinco vezes o 
salário mínimo nacional. 
Mais se comunica que, de acordo com o dis-
posto nos art.ºs 121.º e 122.º, do Código de Pro-
cedimento Administrativo, dispõe(m) de 10 
dias úteis para apresentar as alegações, que 
entender(em) por convenientes, face ao teor da 
intenção, que ora lhe(s) veio a ser comunicada.
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(1319/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. 
o referido despacho foi proferido ao abrigo da 
subdelegação de competências, atribuída pelo 
despacho n.º 14/PCM/2014, de 10 de Março, do 
Senhor Presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida por esta última na reu-
nião de 25 de outubro de 2013.
vila Nova de gaia, 4, de maio de 2017.
Diretor do Departamento de Policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira
Data de Publicitação: 18/05/2017

EDT-CmVNG/2017/193
TELMo FILIPE QUELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento de Policia Municipal, no uso das 
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competências subdelegadas pelo Exmo. Se-
nhor vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despa-
cho n.º 87/vMM/2016 de 27 de Julho:
Faz saber, que fica por este meio notificada 
MArIA CELESTE SANToS ALMEIDA PErEIrA, 
com morada sita na rua Manuel P. Silva, blo-
co 1-A, Cv rC, Freguesia de Avintes, conforme 
despacho exarado na informação interna n.º 01-
3773/JUr/16 de 14 de Março de 2017, de que 
foi instaurado pelo Conselho de Administração 
da “gaiurb, EM”, com data de 08 de Maio de 
2017, um processo de Despejo Administrativo 
contra o seu agregado por violação das normas 
contratuais e legais em vigor e com os funda-
mentos de facto e de direito abaixo elencados, 
estando o respetivo processo a ser tramitado 
pela Divisão de Assuntos Jurídicos do Departa-
mento de habitação Social da “gaiurb, EM:
1 – Falta de utilização da habitação arrendada 
como habitação permanente do arrendatário 
– nos termos da Cláusula Sétima do Contrato 
de Arrendamento n.º 2538/2007/DPAC de 15 
de Maio, bem como do n.º 2 do art.º 4.º do re-
gulamento Municipal para o Arrendamento de 
habitações Sociais e alínea b) do artigo 24.º da 
Lei n.º 81/2014 de 19 de Dezembro com as alte-
rações introduzidas pela Lei 32/2016 de 14 de 
Agosto.
2 – Falta de pagamento da renda mensal – nos 
termos da Cláusula Terceira e Quarta do Con-
trato de Arrendamento n.º 2538/2007/DPAC 
de 15 de Maio, bem como dos artigos 15º, 16º 
e alínea b) do n.º 1 do artigo 36º, todos do re-
gulamento Municipal para o Arrendamento de 
habitações Socias, totalizando uma divida ven-
cida correspondente a dezasseis meses de ren-
das em atraso cujo montante ascende no valor 
de € 407, 02.
Assim, nos termos e para os efeitos do artigo 
37º do regulamento Municipal para as habita-
ções Sociais, fica v. Exa intimada a comparecer 
nas instalações da “gaiurb, EM”, sita na rua Ca-
pitão Leitão, n.º 94, vila Nova de gaia, às 10h00 
do dia 01 de Junho de 2017, a fim de apresentar 
defesa no inquérito que precede o despejo ad-
ministrativo.
A não comparência de v. Exa na data agora de-
signada determinará a conclusão do processo 
e a execução da respetiva ordem de Despejo 
pelas Autoridades competentes.

E para constar se faz o presente Edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos lugares 
públicos do costume.
N/ ref.ª: SAI-PMvNg/2017/504
vila Nova de gaia, 11-05-2017
Diretor do Departamento de Policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira
Data de Publicitação: 18/05/2017

EDT-CmVNG/2017/194
MANUEL ANTÓNIo CorrEIA MoNTEIro, vE-
rEADor DESTA CâMArA MUNICIPAL, Por 
DESPACho Nº. 14/PCM/2014, DE 10 DE MAr-
ço DE 2014 E DESPACho rETIFICATIvo N.º 
23/2015, DE 18 DE JUNho DE 2015,
FAZ SABEr que, nos termos do n.º 1, do art.º 
56º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, se faz 
publicidade à Minuta da Ata nº 10 respeitante 
à reunião Pública realizada no dia 15 de maio 
de 2017, aprovada nos termos do disposto no 
art.º 27º do CPA, no nº. 3 do art.º 57º da Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro, bem como do nº. 
1, do art.º 11º do regimento desta Câmara Mu-
nicipal, aprovado pelo Executivo na reunião de 
2013/10/25.
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, 17 de maio de 2017.
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de Publicitação: 19/05/2017

EDT-CmVNG/2017/195
MANUEL ANTÓNIo CorrEIA MoNTEIro, vE-
rEADor DESTA CâMArA MUNICIPAL, Por 
DESPACho Nº. 14/PCM/2014, DE 10 DE MAr-
ço DE 2014 E DESPACho rETIFICATIvo N.º 
23/2015, DE 18 DE JUNho DE 2015,
FAZ SABEr que, nos termos do n.º 1, do art.º 
56º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, se 
faz publicidade à Ata nº 8 respeitante à reu-
nião Pública realizada no dia 21 de abril de 2017, 
aprovada nos termos do disposto no art.º 27º 
do CPA, no nº. 3 do art.º 57º da Lei nº 75/2013, 
de 12 de setembro, bem como do nº. 1, do art.º 
11º do regimento desta Câmara Municipal, apro-
vado pelo Executivo na reunião de 2013/10/25.
Por ser verdade e a fim de ser tornada pública 
se fez o presente Edital que vai ser afixado no 
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átrio Municipal, estando a respetiva ata exposta 
para consulta, junto do balcão de informação. 
vila Nova de gaia, 17 de maio de 2017.
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de Publicitação: 19/05/2017

EDT-CmVNG/2017/196
ProJETo DE rEgULAMENTo Do EXErCÍCIo 
DA ATIvIDADE DE gUArDA-NoTUrNo No 
MUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA
Eduardo vítor rodrigues, Presidente da Câma-
ra Municipal de vila Nova de gaia, torna público, 
nos termos e para os efeitos do artigo 101º do 
Código do Procedimento Administrativo (CPA), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de 
janeiro, que a Câmara Municipal, em reunião 
ordinária de 3 de abril de 2017, deliberou sub-
meter o projeto de regulamento do exercício 
da atividade de guarda-noturno no município 
de vila Nova de gaia a consulta pública, para 
recolha de sugestões, mediante publicação do 
mesmo, no Boletim Municipal e no sítio insti-
tucional 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. 
vila Nova de gaia, 11 de abril de 2017
o Presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de gaia, (Eduardo vítor rodrigues)
Data de Publicitação: 19/05/2017

EDT-CmVNG/2017/197
ProJETo DE rEgULAMENTo Do LICENCIA-
MENTo DE ATIvIDADES DIvErSAS 
Eduardo vítor rodrigues, Presidente da Câma-
ra Municipal de vila Nova de gaia, torna públi-
co, nos termos e para os efeitos do artigo 101º 
do Código do Procedimento Administrativo 
(CPA), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, 
de 7 de janeiro, que a Câmara Municipal, em 
reunião ordinária de 3 de abril de 2017, deli-
berou submeter o projeto de regulamento do 
Licenciamento de Atividades Diversas a consul-

ta 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. 
vila Nova de gaia, 11 de abril de 2017
o Presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de gaia, (Eduardo vítor rodrigues)
Data de Publicitação: 19/05/2017

EDT-CmVNG/2017/199
PoSTUrA MUNICIPAL DE TrâNSITo - rUA DE 
S. TIAgo, 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 8 DE MAIo DE 2017, foi aprovada a seguinte 
PoSTUrA MUNICIPAL DE TrâNSITo:
Sentido único norte-sul na rua de S. Tiago, no 
troço compreendido entre a rua de Conceição 
Fernandes e a rua de S. Bartolomeu
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de gaia, 19 de Maio de 2017
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de Publicitação: 22/05/2017

EDT-CmVNG/2017/200
MANUEL ANTÓNIo CorrEIA MoNTEIro no 
uso das competências delegadas pelo Exmº 
Senhor Presidente da Câmara através do des-
pacho nº 14/PCM/2014 de 10 de Março de 2014.
TorNA PÚBLICo que, a próxima reunião Pú-
blica vai ter lugar no dia 19 de junho de 2017, 
segunda-feira, pelas 17,00 horas.
Nos termos do disposto no artigo 7.º do regi-
mento da Câmara Municipal de vila Nova de 
gaia, aprovado em reunião de 25 de outubro 
de 2013, os Munícipes interessados em intervir 
no período aberto ao público, devem inscrever-
-se na receção da Câmara até às 17 horas da 
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terça-feira imediatamente anterior à reunião 
pública agendada para aquele dia 19.06.2017.
E para constar se lavrou o presente Edital que 
vai ser afixado no átrio Municipal.
vila Nova de gaia, 17 de maio de 2017.
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de Publicitação: 22/05/2017

EDT-CmVNG/2017/201
MANUEL ANTÓNIo CorrEIA MoNTEIro, vE-
rEADor DESTA CâMArA MUNICIPAL, Por 
DESPACho Nº. 14/PCM/2014, DE 10 DE MAr-
ço DE 2014 E DESPACho rETIFICATIvo N.º 
23/2015, DE 18 DE JUNho DE 2015,
FAZ SABEr que, nos termos do n.º 1, do art.º 
56º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, se faz 
publicidade à Ata nº 9 respeitante à reunião 
ordinária realizada no dia 8 de maio de 2017, 
aprovada nos termos do disposto no art.º 27º 
do CPA, no nº. 3 do art.º 57º da Lei nº 75/2013, 
de 12 de setembro, bem como do nº. 1, do art.º 
11º do regimento desta Câmara Municipal, apro-
vado pelo Executivo na reunião de 2013/10/25.
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, 19 de maio de 2017.
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de Publicitação: 22/05/2017

EDT-CmVNG/2017/202
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 87/vMM/2016 de 27 de Julho:
Faz saber, em cumprimento do n.º 3 do artigo 
166º do Código da Estrada, de que fica por este 
meio notificada ADELINA MArIA MArTINS 
MorEIrA, com última morada conhecida na 
rua do Cardal, n.º 435, freguesia de São Félix 
da Marinha, na qualidade de proprietária con-
forme consta na Conservatória do registo de 
Automóveis, de que a Polícia Municipal de vila 
Nova de gaia removeu no dia 12/01/2017, ao 
abrigo do art.º 164º do Código da Estrada, da 
Travessa de S. Tomé, freguesia de São Félix da 
Marinha, para o Estaleiro Municipal, sito na rua 
do Passadouro, Freguesia da Madalena, o veí-

culo Ligeiro de Passageiros, marca Fiat modelo 
Bravo, matrícula 03-00-hQ, por se encontrar 
estacionado em infração ao art.º163º do Código 
da Estrada.
Dispõe a notificada do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do 
presente Edital, para a reclamação do referido 
veículo, sob pena do mesmo ser considerado 
abandonado e adquirido pela Autarquia, con-
forme o previsto no n.º 4 do art.º 165.º do Có-
digo da Estrada, com as consequências daí re-
sultantes.
E para constar se faz o presente Edital que vai 
ser afixado num dos escaparates existentes no 
átrio dos Paços do Concelho, e publicitado no 
Boletim Municipal.
N/ ref.ª: SAI-PMvNg/2017/527
vila Nova de gaia, 19-05-2017
Diretor do Departamento de Policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira
Data de Publicitação: 22/05/2017

EDT-CmVNG/2017/203
ProJETo DE rEvISÃo Ao rEgULAMENTo 
MUNICIPAL DE DEFESA DA PAISAgEM, PUBLI-
CIDADE E oCUPAçÃo Do ESPAço PÚBLICo
Eduardo vítor rodrigues, Presidente da Câma-
ra Municipal de vila Nova de gaia, no uso das 
competências conferidas pelas alíneas b) e t) 
do nº 1 do artigo 35º da Lei nº 75/2013, de 12 
setembro, e em cumprimento do n.º 1 do artigo 
98.º do Código de Procedimento Administrati-
vo (CPA), aprovado pelo Decreto-lei n.º 4/2015, 
de 7 de janeiro, torna público que esta Câmara 
Municipal, na reunião ordinária realizada no dia 
8 de maio de 2017, deliberou aprovar o início do 
procedimento e participação procedimental, 
com efeitos imediatos, conducente à elabora-
ção do projeto de alteração/revisão do regula-
mento Municipal de Defesa da Paisagem, Publi-
cidade e ocupação do Espaço Público.  
Mais se torna público que todos aqueles que re-
únam os requisitos previstos no artigo 68.º do 
Código do Procedimento Administrativo (CPA) 
podem constituir-se como interessados no pre-
sente procedimento, através de requerimento 
escrito dirigido ao Exmo. Senhor Presidente da 
Câmara Municipal de vila Nova de gaia, com as 
menções constantes no artigo 102.º do CPA.
o prazo para a constituição de interessados é 
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de 10 dias úteis, a contar da data da publicação 
do presente Edital.
A apresentação de contributos para a alte-
ração/revisão do regulamento Municipal de 
Defesa da Paisagem, Publicidade e ocupação 
do Espaço Público é efetuada mediante apre-
sentação de requerimento escrito, dirigido ao 
Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal 
de vila Nova de gaia, no prazo de 20 dias úteis, 
a contar da publicação do presente Edital, e re-
metido para o endereço eletrónico etrm@cm-
-gaia.pt ou entregue no gabinete de Apoio ao 
Munícipe.
vila Nova de gaia, 22 de maio de 2017
o Presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de gaia, Eduardo vítor rodrigues
Data de Publicitação: 22/05/2017

EDT-CmVNG/2017/204
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 87/vMM/2016 de 27 de Julho:
Faz saber, que fica por este meio notificada 
CArLA ALEXANDrA goMES DA SILvA, com 
última morada conhecida na Alameda Enxomil 
178 5 Esq. - Arcozelo, na qualidade de proprietá-
ria conforme consta na Conservatória do regis-
to de Automóveis, de que a Polícia Municipal de 
vila Nova de gaia removeu no dia 27/03/2009, 
ao abrigo do art.º 164º do Código da Estrada, 
da rua Dr. Alberto Sousa valente, freguesia de 
Santa Marinha, para o Estaleiro Municipal, sito 
na rua do Passadouro, Freguesia da Madalena, 
o veículo Ligeiro de mercadorias, marca Nissan, 
matrícula 07-11-XN, por se encontrar estaciona-
do em infração ao art.º163º do Código da Es-
trada
Dispõe a notificada do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do 
presente Edital, para a reclamação do referido 
veículo, sob pena do mesmo ser considerado 
abandonado e adquirido pela Autarquia, con-
forme o previsto no n.º 4 do art.º 165.º do Có-
digo da Estrada, com as consequências daí re-
sultantes
E para constar se faz o presente Edital que vai 
ser afixado no átrio dos Paços do Concelho.
N/ ref.ª: SAI-PMvNg/2017/526

vila Nova de gaia, 19-05-2017 
Diretor do Departamento de Policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira
Data de Publicitação: 23/05/2017

EDT-CmVNG/2017/205
(Proc. 1242/SAL/2016)

Dr. TELMo FILIPE QUELhAS MorEIrA, Dire-
tor do Departamento da Polícia Municipal, da 
Câmara Municipal de vila Nova de gaia, no uso 
das competências subdelegadas pelo despa-
cho n.º 87/vMM/2016, de 27 de julho, do Senhor 
vereador do Pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 14/
PCM/2014, de 10 de março, e 47/PCM/2016 de 
17 de março do Senhor Presidente da Câmara 
Municipal, com competência conferida por esta 
última, na reunião de 25 de outubro de 2013. 
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº.1 e nº.3, do art.112º do Código de Pro-
cedimento Administrativo (aprovado pelo De-
creto-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da 
afixação do presente Edital, e em cumprimen-
to do despacho proferido Senhor vereador do 
Pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Manuel 
Monteiro, em 2017/04/07, o(s) proprietário(s), 
arrendatário(s), usufrutuário(s) e demais titu-
lares de direitos reais sobre o terreno, sito no 
Caminho das Zambueiras s/n.º, freguesia de 
Canidelo, deste município, da intenção desta 
autoridade administrativa ordenar, a execução, 
a promover no prazo de 15 dias úteis, da limpe-
za da vegetação e demais resíduos, existentes 
no referido terreno, promovendo, entre outros, 
a proliferação de insetos e animais rastejantes, 
e constituindo, por conseguinte, um foco de in-
salubridade e de insegurança (risco de incên-
dio) no local, em violação do disposto no art.º 
33.º do regulamento Municipal de resíduos Só-
lidos Urbanos e Limpeza Pública do Município 
de vila Nova de gaia. 
Com efeito, decorre do disposto no citado art.º 
33.º, que é proibida a existência de árvores, ar-
bustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou quais-
quer resíduos nos terrenos ou logradouros dos 
prédios rústicos ou urbanos quando constitu-
am 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-
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tui contraordenação, passível de coima gradua-
da de uma vez até um máximo de cinco vezes o 
salário mínimo nacional. 
Mais se comunica que, de acordo com o dis-
posto nos art.ºs 121.º e 122.º, do Código de Pro-
cedimento Administrativo, dispõe(m) de 10 
dias úteis para apresentar as alegações, que 
entender(em) por convenientes, face ao teor da 
intenção, que ora lhe(s) veio a ser comunicada. 
Caso não sejam apresentadas alegações por 
escrito, no prazo de 10 dias úteis, a contar da 
presente notificação, a intenção agora comuni-
cada torna-se efetiva, devendo cumprir com o 
determinado no prazo que lhe foi concedido.
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(1242/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. 
o referido despacho foi proferido ao abrigo da 
subdelegação de competências, atribuída pelo 
despacho n.º 14/PCM/2014, de 10 de Março, do 
Senhor Presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida por esta última na reu-
nião de 25 de outubro de 2013.
vila Nova de gaia, 26 de abril de 2017.
Diretor do Departamento de Policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira
Data de Publicitação: 23/05/2017

EDT-CmVNG/2017/207
PoSTUrA MUNICIPAL DE TrâNSITo - rUA DA 
CAPELINhA, ArCoZELo
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 
8 de Maio de 2017, foi aprovada a seguinte PoS-
TUrA MUNICIPAL DE TrâNSITo:
- rua da Capelinha - Trânsito proibido a veícu-
los de peso total superior a 3,5 toneladas
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de gaia, 19 de Maio de 2017
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de Publicitação: 23/05/2017

EDT-CmVNG/2017/208
PoSTUrA MUNICIPAL DE TrâNSITo - rUA 
MANUEL CoSTA JÚNIor, 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 
8 de Maio de 2017, foi aprovada a seguinte PoS-
TUrA MUNICIPAL DE TrâNSITo:
- Anulação da Postura Municipal de Trânsito 
aprovada em reunião de Câmara de 15 de Ja-
neiro de 2007, referente à proposta de colo-
cação de um sinal vertical de trânsito proibido 
com a exceção "Táxis", na rua Manuel Costa Jú-
nior, junto à entrada da Estação Ferroviária
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de gaia, 19 de Maio de 2017
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de Publicitação: 23/05/2017

EDT-CmVNG/2017/209
PoSTUrA MUNICIPAL DE TrâNSITo - rUA 
DAS LAvoUrAS, SANTA MArINhA
Manuel António Correia Monteiro, vereador da 
Câmara Municipal de vila Nova de gaia,
TorNA PÚBLICo que, por deliberação da 
Exma. Câmara Municipal, tomada na reunião 
de 08 de Maio de 2017, foi aprovada a seguinte 
PoSTUrA MUNICIPAL DE TrâNSITo:
- Implementação de dois sentidos de trânsito, 
a veículos até 3,5T, exceto a veículos de reco-
lha de r.S.U., desde a Intersecção com a rua 
Francisco Pereira Pinto de Lemos, até à inter-
secção com a rua Bombeiros voluntários de 
Coimbrões
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de gaia, 17 de Maio de 2017, 
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de Publicitação: 23/05/2017

EDT-CmVNG/2017/210
(ProC. 914/SAL/2016)

Dr. TELMo FILIPE QUELhAS MorEIrA, Dire-
tor do Departamento da Polícia Municipal, da 
Câmara Municipal de vila Nova de gaia, no uso 
das competências subdelegadas pelo despa-
cho n.º 87/vMM/2016, de 27 de julho, do Senhor 
vereador do Pelouro da Fiscalização Munici-
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pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 14/
PCM/2014, de 10 de março, e 47/PCM/2016 de 
17 de março do Senhor Presidente da Câmara 
Municipal, com competência conferida por esta 
última, na reunião de 25 de outubro de 2013. 
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº.1 e nº.3, do art.112º do Código de Pro-
cedimento Administrativo (aprovado pelo De-
creto-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da 
afixação do presente Edital, e em cumprimen-
to do despacho proferido Senhor vereador do 
Pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Manuel 
Monteiro, em 02/03/2017 o o(s) proprietário(s), 
arrendatário(s), usufrutuário(s) e demais titula-
res de direitos reais sobre o terreno, sito na rua 
Fofim Além, ao lado do nº 841, da união de fre-
guesias de Pedroso e Seixezelo, deste municí-
pio, da intenção desta autoridade administrati-
va ordenar, a execução, a promover no prazo de 
15 dias úteis, da limpeza da vegetação e demais 
resíduos, existentes no referido terreno, promo-
vendo, entre outros, a proliferação de insetos e 
animais rastejantes, e constituindo, por conse-
guinte, um foco de insalubridade e de insegu-
rança (risco de incêndio) no local, em violação 
do disposto 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 constitu-
am perigo de incêndio ou para a saúde pública, 
sendo que, de acordo com o disposto na alínea 
b) do art.º 49.º, do citado regulamento, consti-
tui contraordenação, passível de coima gradua-
da de uma vez até um máximo de cinco vezes o 
salário mínimo nacional. 
Mais se comunica que, de acordo com o dis-
posto nos art.ºs 121.º e 122.º, do Código de Pro-
cedimento Administrativo, dispõe(m) de 10 
dias úteis para apresentar as alegações, que 
entender(em) por convenientes, face ao teor da 
intenção, que ora lhe(s) veio a ser comunicada. 
Caso não sejam apresentadas alegações por 
escrito, no prazo de 10 dias úteis, a contar da 
presente notificação, a intenção agora comuni-
cada torna-se efetiva, devendo cumprir com o 

determinado no prazo que lhe foi concedido. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(914/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. 
o referido despacho foi proferido ao abrigo da 
subdelegação de competências, atribuída pelo 
despacho n.º 14/PCM/2014, de 10 de Março, do 
Senhor Presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida por esta última na reu-
nião de 25 de outubro de 2013.
vila Nova de gaia, 10 de maio de 2017.
Diretor do Departamento de Policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira
Data de Publicitação: 23/05/2017

EDT-CmVNG/2017/211
PoSTUrA MUNICIPAL DE TrâNSITo - rUA 
NovA Do FoNTÃo, CANIDELo
Manuel António Correia Monteiro, vereador da 
Câmara Municipal de vila Nova de gaia,
TorNA PÚBLICo que, por deliberação da 
Exma. Câmara Municipal, tomada na reunião 
de 08 de Maio de 2017, foi aprovada a seguinte 
PoSTUrA MUNICIPAL DE TrâNSITo:
- Implementação do sinal B2 (SToP), junto à in-
terceção com a rua do Fontão
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de gaia, 19 de Maio de 2017
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de Publicitação: 23/05/2017

EDT-CmVNG/2017/212
PoSTUrA MUNICIPAL DE TrâNSITo - rUA 
JoÃo DE DEUS, MAFAMUDE
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 08 de Maio de 2017, foi aprovada a seguinte 
PoSTUrA MUNICIPAL DE TrâNSITo:
- Implementação do sinal B2 (SToP) na rua 
João de Deus, junto à intersecção com a rua 
Pinto Mourão
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
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vila Nova de gaia, 19 de Maio de 2017
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de Publicitação: 23/05/2017

EDT-CmVNG/2017/214
PoSTUrA MUNICIPAL DE TrâNSITo - vÁrIoS 
ArrUAMENToS, SErZEDo
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 08 de Maio de 2017, foi aprovada a seguinte 
PoSTUrA MUNICIPAL DE TrâNSITo:
- Implementação de um sinal B2 (SToP) na rua 
das Pombas, junto à intersecção com a rua da 
Fonte, em Serzedo;
- Implementação de um sinal B2 (SToP) na rua 
Escola do Alquebre, junto à intersecção com a 
rua da Fonte, em Serzedo.
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de gaia, 17 de Maio de 2017
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de Publicitação: 24/05/2017

EDT-CmVNG/2017/215
PoSTUrA MUNICIPAL DE TrâNSITo - rUA Do 
BArrEIro, 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 08 de Maio de 2017, foi aprovada a seguinte 
PoSTUrA MUNICIPAL DE TrâNSITo:
- Implementação de sinal B2 (SToP), na inter-
secção a Sul com a rua do Cerro.
- Implementação de sinal B2 (SToP), na inter-
secção a Norte com a rua do Cerro. 
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de gaia, 19 de Maio de 2017
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de Publicitação: 24/05/2017

EDT-CmVNG/2017/216
PoSTUrA MUNICIPAL DE TrâNSITo - rUA DA 
BELA, SÃo FÉLIX DA MArINhA
Manuel António Correia Monteiro, vereador da 
Câmara Municipal de vila Nova de gaia,
TorNA PÚBLICo que, por deliberação da 

Exma. Câmara Municipal, tomada na reunião de 
8 de Maio de 2017, foi aprovada a seguinte PoS-
TUrA MUNICIPAL DE TrâNSITo:
- rua da Bela, entre o n.º 877 e o cruzamen-
to com a rua dos Combatentes do Ultramar – 
Proibição de exceder a velocidade máxima de 
40 quilómetros hora.
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de gaia, 19 de Maio de 2017
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de Publicitação: 24/05/2017

EDT-CmVNG/2017/217
PoSTUrA MUNICIPAL DE TrâNSITo - rUA Do 
CAPELo, PEroSINho
Manuel António Correia Monteiro, vereador da 
Câmara Municipal de vila Nova de gaia,
TorNA PÚBLICo que, por deliberação da 
Exma. Câmara Municipal, tomada na reunião 
de 08 de Maio de 2017, foi aprovada a seguinte 
PoSTUrA MUNICIPAL DE TrâNSITo:
- Implementação de um sinal B2 (SToP),  na 
rua do Capelo, junto à intersecção com a rua 
de guimarães, em Perosinho
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de gaia, 19 de Maio de 2017,
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de Publicitação: 24/05/2017

EDT-CmVNG/2017/218
(ProC. 624/SAL/2016)

Dr. TELMo FILIPE QUELhAS MorEIrA, Dire-
tor do Departamento da Polícia Municipal, da 
Câmara Municipal de vila Nova de gaia, no uso 
das competências subdelegadas pelo despa-
cho n.º 87/vMM/2016, de 27 de julho, do Senhor 
vereador do Pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 14/
PCM/2014, de 10 de março, e 47/PCM/2016 de 
17 de março do Senhor Presidente da Câmara 
Municipal, com competência conferida por esta 
última, na reunião de 25 de outubro de 2013. 
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº.1 e nº.3, do art.112º do Código de Pro-
cedimento Administrativo (aprovado pelo De-
creto-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da 
afixação do presente Edital, e em cumprimen-
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to do despacho proferido Senhor vereador do 
Pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Manuel 
Monteiro, em 04/05/2017, o(s) proprietário(s), 
arrendatário(s), usufrutuário(s) e demais titula-
res de direitos reais sobre o terreno, sito junto 
ao nº 257 da rua Panorâmica do Monte da vir-
gem, da freguesia de oliveira do Douro deste 
município, da intenção desta autoridade admi-
nistrativa ordenar, a execução, a promover no 
prazo de 15 dias úteis, da limpeza da vegetação 
e demais resíduos, existentes no referido ter-
reno, promovendo, entre outros, a proliferação 
de insetos e animais rastejantes, e constituindo, 
por conseguinte, um foco de insalubridade e 
de insegurança (risco de incêndio) no local, em 
violação do disposto no art.º 33.º do regula-
mento Municipal de resíduos Sólidos Urbanos 
e Limpeza Pública do Município de vila Nova 
de gaia. 
Com efeito, decorre do disposto no citado art.º 
33.º, que é proibida a existência de árvores, ar-
bustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou quais-
quer resíduos nos terrenos ou logradouros dos 
prédios rústicos ou urbanos quando constitu-
am perigo de incêndio ou para a saúde pública, 
sendo que, de acordo com o disposto na alínea 
b) do art.º 49.º, do citado regulamento, consti-
tui contraordenação, passível de coima gradua-
da de uma vez até um máximo de cinco vezes o 
salário mínimo nacional. 
Mais se comunica que, de acordo com o dis-
posto nos art.ºs 121.º e 122.º, do Código de Pro-
cedimento Administrativo, dispõe(m) de 10 
dias úteis para apresentar as alegações, que 
entender(em) por convenientes, face ao teor da 
intenção, que ora lhe(s) veio a ser comunicada. 
Caso não sejam apresentadas alegações por 
escrito, no prazo de 10 dias úteis, a contar da 
presente notificação, a intenção agora comuni-
cada torna-se efetiva, devendo cumprir com o 
determinado no prazo que lhe foi concedido.
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(624/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. 
vila Nova de gaia, 18 de maio de 2017.

Diretor do Departamento de Policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira
Data de Publicitação: 25/05/2017

EDT-CmVNG/2017/219
(ProC. 133/SAL/2016)

Dr. TELMo FILIPE QUELhAS MorEIrA, Dire-
tor do Departamento da Polícia Municipal, da 
Câmara Municipal de vila Nova de gaia, no uso 
das competências subdelegadas pelo despa-
cho n.º 87/vMM/2016, de 27 de julho, do Senhor 
vereador do Pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 14/
PCM/2014, de 10 de março, e 47/PCM/2016 de 
17 de março do Senhor Presidente da Câmara 
Municipal, com competência conferida por esta 
última, na reunião de 25 de outubro de 2013. 
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº.1 e nº.3, do art.112º do Código de Pro-
cedimento Administrativo (aprovado pelo De-
creto-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da 
afixação do presente Edital, e em cumprimen-
to do despacho proferido Senhor vereador do 
Pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Manuel 
Monteiro, em 29/03/2017, o(s) proprietário(s), 
arrendatário(s), usufrutuário(s) e demais titula-
res de direitos reais sobre o terreno, sito na rua 
do Doutor gaspar da Costa Leite (traseiras do 
nº 124), da freguesia de oliveira do Douro, deste 
município, da intenção desta autoridade admi-
nistrativa ordenar, a execução, a promover no 
prazo de 15 dias úteis, da limpeza da vegetação 
e demais resíduos, existentes no referido ter-
reno, promovendo, entre outros, a proliferação 
de insetos e animais rastejantes, e constituindo, 
por conseguinte, um foco de insalubridade e 
de insegurança (risco de incêndio) no local, em 
violação do disposto no art.º 33.º do regula-
mento Municipal de resíduos Sólidos Urbanos 
e Limpeza Pública do Município de vila Nova 
de gaia. 
Com efeito, decorre do disposto no citado art.º 
33.º, que é proibida a existência de árvores, ar-
bustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou quais-
quer resíduos nos terrenos ou logradouros dos 
prédios rústicos ou urbanos quando constitu-
am 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-
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tui contraordenação, passível de coima gradua-
da de uma vez até um máximo de cinco vezes o 
salário mínimo nacional. 
Mais se comunica que, de acordo com o dis-
posto nos art.ºs 121.º e 122.º, do Código de Pro-
cedimento Administrativo, dispõe(m) de 10 
dias úteis para apresentar as alegações, que 
entender(em) por convenientes, face ao teor da 
intenção, que ora lhe(s) veio a ser comunicada. 
Caso não sejam apresentadas alegações por 
escrito, no prazo de 10 dias úteis, a contar da 
presente notificação, a intenção agora comuni-
cada torna-se efetiva, devendo cumprir com o 
determinado no prazo que lhe foi concedido.
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(133/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. 
vila Nova de gaia, 18 de maio de 2017.
Diretor do Departamento de Policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira
Data de Publicitação: 25/05/2017

EDT-CmVNG/2017/220
(ProC. 979/SAL/2016)

Dr. TELMo FILIPE QUELhAS MorEIrA, Dire-
tor do Departamento da Polícia Municipal, da 
Câmara Municipal de vila Nova de gaia, no uso 
das competências subdelegadas pelo despa-
cho n.º 87/vMM/2016, de 27 de julho, do Senhor 
vereador do Pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 14/
PCM/2014, de 10 de março, e 47/PCM/2016 de 
17 de março do Senhor Presidente da Câmara 
Municipal, com competência conferida por esta 
última, na reunião de 25 de outubro de 2013. 
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº.1 e nº.3, do art.112º do Código de Pro-
cedimento Administrativo (aprovado pelo De-
creto-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da 
afixação do presente Edital, e em cumprimen-
to do despacho proferido Senhor vereador do 
Pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Manuel 
Monteiro, em 07/04/2017, o(s) proprietário(s), 
arrendatário(s), usufrutuário(s) e demais titula-
res de direitos reais sobre o terreno, sito na rua 

da Fábrica( junto ao nrº 224) da freguesia de 
oliveira do Douro, deste município, da intenção 
desta autoridade administrativa ordenar, a exe-
cução, a promover no prazo de 15 dias úteis, da 
limpeza da vegetação e demais resíduos, exis-
tentes no referido terreno, promovendo, entre 
outros, a proliferação de insetos e animais ras-
tejantes, e constituindo, por conseguinte, um 
foco de insalubridade e de insegurança (risco 
de incêndio) no local, em violação do disposto 
no art.º 33.º do regulamento Municipal de re-
síduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública do 
Município de vila Nova de gaia. 
Com efeito, decorre do disposto no citado art.º 
33.º, que é proibida a existência de árvores, ar-
bustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou quais-
quer resíduos nos terrenos ou logradouros dos 
prédios rústicos ou urbanos quando constitu-
am perigo de incêndio ou para a saúde pública, 
sendo que, de acordo com o disposto na alínea 
b) do art.º 49.º, do citado regulamento, consti-
tui contraordenação, passível de coima gradua-
da de uma vez até um máximo de cinco vezes o 
salário mínimo nacional. 
Mais se comunica que, de acordo com o dis-
posto nos art.ºs 121.º e 122.º, do Código de Pro-
cedimento Administrativo, dispõe(m) de 10 
dias úteis para apresentar as alegações, que 
entender(em) por convenientes, face ao teor da 
intenção, que ora lhe(s) veio a ser comunicada. 
Caso não sejam apresentadas alegações por 
escrito, no prazo de 10 dias úteis, a contar da 
presente notificação, a intenção agora comuni-
cada torna-se efetiva, devendo cumprir com o 
determinado no prazo que lhe foi concedido.
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(979/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. 
vila Nova de gaia, 18 de maio de 2017.
Diretor do Departamento de Policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira
Data de Publicitação: 25/05/2017
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EDT-CmVNG/2017/221
“hasta pública para alienação sob a forma de 
sucata, de veículos removidos da via pública 
que, de acordo com o Código da Estrada, se en-
contrem em condições legais de serem consi-
derados adquiridos pelo Município, bem como 
veículos municipais e materiais ferrosos prove-
nientes da atividade do Município, que durante 
o período contratual venham a ser considera-
dos dispensáveis, a ser executado pelo prazo 
de um ano ou até que o montante de receita 
proveniente da alienação atinja o valor de € 
75.000,00 (setenta e cinco mil euros) ”
MANUEL ANTÓNIo CorrEIA MoNTEIro, ve-
reador do Pelouro da Administração geral Mu-
nicipal, no uso das competências delegadas 
pelo Exmo. Sr. Presidente do Município de vila 
Nova de gaia por despacho nº 145/PCM/2013, 
faz saber que se irá proceder à alienação, sob 
a forma de sucata, de veículos removidos da 
via pública que, de acordo com o Código da 
Estrada, se encontrem em condições legais de 
serem considerados adquiridos pelo Município, 
bem como veículos municipais e materiais fer-
rosos provenientes da atividade do Município, 
que durante o período contratual venham a 
ser considerados dispensáveis, a ser executado 
pelo prazo de um ano ou até que o montante 
de receita proveniente da alienação atinja o va-
lor de € 75.000,00 (setenta e cinco mil euros).
I) Identificação dos bens
os bens objeto da presente hasta pública con-
sistem em sucata, composta por veículos muni-
cipais, veículos removidos da via pública que, de 
acordo com o Código da Estrada, se encontrem 
em condições legais de serem considerados 
adquiridos pelo Município, bem como veículos 
municipais e materiais ferrosos provenientes da 
atividade do Município, que durante o período 
contratual venham a ser considerados dispen-
sáveis, a ser executado pelo prazo de um ano 
ou até que o montante de receita proveniente 
da alienação atinja o valor de € 75.000,00 (se-
tenta e cinco mil euros).
Para efeitos do presente procedimento serão 
também consideradas e tratadas como viaturas 
em fim de vida, as viaturas usadas, desmante-
ladas, cortadas e ou destruídas no âmbito de 
cursos de formação levadas a cabo pelo Muni-
cípio ou em colaboração com outras entidades 

públicas ou privadas.
II) valor Base de Proposta:
1 - o valor base da proposta é de 126,00€ /to-
nelada (cento vinte seis euros/tonelada).
III) Comissão: A comissão de adjudicação será 
constituída por: 
Presidente: Dra. Manuela garrido;
1º vogal: Eng.º Nuno Silva
2º vogal: Dr. Cunha e Silva
Suplentes: Dra. Cristina Pinto, Dra. Andreia Lei-
te e reinaldo Ferreira.
Nas faltas e impedimentos dos elementos da 
comissão, estes serão substituídos pelos ele-
mentos que se lhes seguem.
Iv) Modalidade de pagamento:
o pagamento ao Município de vila Nova de 
gaia resultante da venda dos bens identificados 
no Ponto I, deverá ser efetuado até trinta dias 
após emissão da respetiva fatura, nos termos 
das condições definidas nas Cláusulas gerais e 
Cláusulas Técnicas da Alienação do programa 
de procedimento.
v) Local e data limite para apresentação das 
propostas:
As propostas deverão ser entregues na Câma-
ra Municipal de vila Nova de gaia, gabinete de 
Atendimento ao Munícipe, sito na rua Álvares 
Cabral, 4400-017-vila Nova de gaia (telefone 
número 223742400 - E-mail: geral@cm-gaia.
pt), até às 16:30 horas do dia 9 de Junho de 
2017.
vI) Local, data e hora da hasta pública: 
A hasta pública realizar-se-á às 10 horas do dia 
13 de junho de 2017, no Auditório da Assembleia 
Municipal de vila Nova de gaia, sito na rua ge-
neral Torres, Freguesia de Mafamude, vila Nova 
de gaia.
vII) Apresentação das Propostas:
As propostas deverão ser apresentadas nos 
termos e condições definidas no programa de 
procedimento, podendo ser entregues pesso-
almente ou enviadas pelo correio, sob registo, 
sendo elaborada lista das propostas apresenta-
das ordenada de acordo com a respetiva apre-
sentação.
vIII) A Praça:
A praça inicia-se com a abertura das propos-
tas recebidas, iniciando-se a licitação a partir 
do valor do preço mais elevado constante das 
propostas admitidas.
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os lanços mínimos de arrematação serão de 
5,00€/ tonelada.
No Ato Público da praça, procede-se à licitação 
verbal entre os proponentes, que podem ser os 
próprios ou seus representantes devidamen-
te credenciados com poderes bastantes para 
o efeito. A licitação termina quando tiver sido 
anunciado por três vezes o lanço mais elevado 
e este não for coberto.
IX) A Adjudicação:
A adjudicação será efetuada provisoriamente 
ao proponente cuja proposta, de acordo com 
os critérios de adjudicação indicados, venha a 
ser considerada a melhor proposta.
A decisão de adjudicação definitiva ou de não 
adjudicação compete à Câmara Municipal de 
vila Nova de gaia, sendo dela notificado o ad-
judicatário, por carta registada, com aviso de 
receção, no prazo de trinta dias a contar da ad-
judicação.
o processo da hasta pública, composto pelo 
presente Edital, programa de procedimento, 
condições técnicas e anexos, está disponível 
para consulta na Direção Municipal de Admi-
nistração e Finanças – Divisão Património e 
Expropriações, sita na rua Diogo Cassels, 121 
– 4430-076 vila Nova de gaia, (telefone núme-
ro 223742400 - email: geral@cm-gaia.pt) até à 
data limite da entrega de propostas.
vila Nova de gaia, 24 de maio de 2017
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.

hASTA PÚBLICA

ProgrAMA Do ProCEDIMENTo
ANEXo I – DECLArAçÕES

ANEXo II – CoNDIçÕES TÉCNICAS

hASTA PÚBLICA, PArA ALIENAçÃo, SoB A 
ForMA DE SUCATA, DE vEÍCULoS rEMovI-
DoS DA vIA PÚBLICA

Artigo 1º
Identificação da Entidade alienante

Por deliberação de Câmara na sua reunião de 
___ de 2017, ao abrigo do disposto da alínea cc) 
do nº 1 do artº 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de 
setembro, foi autorizada a abertura de proce-
dimento por hasta pública, que tem por objeto 
a alienação, sob a forma de sucata, de veículos 

removidos da via pública. 

Artigo 2º
objeto

Constitui objeto da presente hasta pública: 
2.1. A alienação, sob a forma de sucata, veículos 
removidos da via pública que, de acordo com 
o Código da Estrada, se encontrem em condi-
ções legais de serem considerados adquiridos 
pelo Município, bem como veículos municipais 
e materiais ferrosos provenientes da atividade 
do Município, que durante o período contratual 
venham a ser considerados dispensáveis, a ser 
executado pelo prazo de um ano ou até que o 
montante de receita proveniente da alienação 
atinja o valor de € 75.000,00 (setenta e cinco 
mil euros). 
2.2. Para efeitos do presente procedimento 
serão também consideradas e tratadas como 
viaturas em fim de vida, as viaturas usadas, 
desmanteladas, cortadas e ou destruídas no 
âmbito de cursos de formação levadas a cabo 
pelo Município ou em colaboração com outras 
entidades públicas ou privadas.

Artigo 3º
Consulta do processo e obtenção de cópias

3.1. o processo desta hasta pública é consti-
tuído pelo Edital, programa do procedimento, 
condições técnicas e respetivos anexos, e en-
contra-se patente na Direção Municipal de Ad-
ministração e Finanças – Divisão Património e 
Expropriações, sita na rua Diogo Cassels, 121 
– 4430-076 vila Nova de gaia, onde pode ser 
consultado, durante o horário de funcionamen-
to, entre a data da publicação do respetivo edi-
tal até à data limite da entrega de propostas. 
3.2.As peças podem ser obtidas gratuitamen-
te no sítio oficial da Câmara Municipal de vila 
Nova de gaia. www.cm-gaia.pt-informação - 
documentos municipais - editais 

Artigo 4º
Pedidos de esclarecimento sobre as peças 

patenteadas
4.1. A entidade que preside à hasta Pública é 
o Município de vila Nova de gaia representado 
pela Comissão para tal designada, com sede na 
Direção Municipal de Administração e Finanças 
– Divisão Património e Expropriações, sita na 
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rua Diogo Cassels, 121 – 4430-076 vila Nova de 
gaia, (telefone número 223742400 – endereço 
eletrónico: geral@cm-gaia.pt). 
4.2. Quaisquer pedidos de esclarecimento rela-
tivos a quaisquer dúvidas surgidas na interpre-
tação das peças patenteadas deverão ser apre-
sentados, por escrito, àquela Comissão, para a 
morada indicada no ponto anterior e dentro do 
primeiro terço do prazo fixado para entrega das 
propostas. 
4.3. os esclarecimentos a que se refere o ponto 
anterior são prestados por escrito, pela Comis-
são, até ao fim do segundo terço do prazo fixa-
do para entrega das propostas. 
4.4. Simultaneamente com a comunicação dos 
esclarecimentos ao interessado que os soli-
citou, juntar-se-á cópia dos mesmos às peças 
patenteadas e proceder-se-á, à divulgação des-
se fato no sítio do Município, desde que os es-
clarecimentos prestados levem a uma melhor 
compreensão e interpretação daquelas peças. 

Artigo 5º
Condições de admissão à hasta pública

Apenas se podem habilitar à presente hasta 
Pública, entidades, em nome individual ou pes-
soas coletivas que: 
5.1. Não se encontrem em nenhuma das situa-
ções referidas no artigo 55.º do CCP. 
5.2. Classificadas como operadores no âmbi-
to da alínea r), do artigo 3.° do Decreto-Lei n.º 
178/2011, de 5 de setembro, na sua atual reda-
ção, licenciadas pela Agência Portuguesa de 
Ambiente estando habilitadas para o exercício 
de gestão de resíduos, nomeadamente para as 
atividades de recolha, transporte, valorização e 
descontaminação de materiais constituídos por 
materiais ferrosos, não ferrosos e equipamen-
tos. 

Artigo 6º
Documentos de habilitação dos candidatos

6.1. Documentos de habilitação 
Todos os proponentes devem apresentar os se-
guintes documentos, sob pena de exclusão: 
a) Documento 1 - Declaração na qual o pro-
ponente indique o seu nome, número fiscal de 
contribuinte, número do bilhete de identidade 
ou de pessoa coletiva, estado civil e domicí-
lio ou, no caso de ser uma pessoa coletiva, a 

denominação social, número de pessoa coleti-
va, sede, filiais que interessem à execução do 
contrato, objeto social, nomes dos titulares dos 
corpos sociais e de outras pessoas com pode-
res para a obrigarem, indicação da Conservató-
ria do registo Comercial onde se encontra ma-
triculada e do seu número de matrícula nessa 
Conservatória; 
b) Documento 2 - Declaração do proponente, 
elaborada em conformidade com o Modelo A 
constante do Anexo I. Esta declaração deve ser 
assinada pelo proponente se se tratar de em-
presa em nome individual ou por um seu repre-
sentante com poderes para o obrigar nos res-
tantes casos. 
c) Todos os proponentes devem ainda apresen-
tar, sob pena de exclusão, documentação que 
comprove, de acordo com a legislação em vi-
gor: 
c 1) Documento 3 - Tratar-se de operador licen-
ciado para operações de gestão de resíduos. 
c 2) Documento 4 - Tratar-se de operador licen-
ciado para operações de Destruição e Desman-
telamento Qualificado de veículos. 
d) Documento 5 - Declaração de boa execução 
de contrato emitido por uma terceira entidade. 
6.2. Documentos da proposta 
A proposta elaborada em conformidade com o 
Modelo B constante do Anexo I, será redigida 
em língua portuguesa, sem rasuras, entrelinhas 
ou palavras riscadas, assinada pelo interessa-
do ou por seu procurador, tendo neste último 
caso, de apresentar documento comprovativo 
dos poderes para o efeito. 

Artigo 7º
Modo de apresentação das propostas

7.1. os documentos referidos no ponto 6.1. (Do-
cumentos 1,2,3,4,5), são apresentados em invó-
lucro opaco e fechado, em cujo rosto se deve 
escrever a palavra “DoCUMENToS”. 
7.2. A proposta de preço, elaborada nos termos 
Modelo B constante do Anexo I, é apresentada 
em invólucro opaco e fechado, em cujo rosto se 
deve escrever a palavra “ProPoSTA”. 
7.3. os dois invólucros referidos nos pontos an-
teriores são, por sua vez, guardados num ou-
tro invólucro opaco e fechado, em cujo rosto se 
deve escrever a palavra “SoBrESCrITo EXTE-
rIor”, bem como a designação da hasta Públi-
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ca e da entidade que a lançou.

Artigo 8º
Proposta condicionada e com variantes

Não é admitida a apresentação de propostas 
condicionadas (isto é, sujeitas a condição) ou 
que envolvam alterações ou variantes a cláusu-
las do programa de procedimento e condições 
técnicas da hasta Pública. 

Artigo 9º
Entrega das propostas

9.1. As propostas são remetidas pelo correio 
em envelope opaco e fechado, sob registo e 
com aviso de receção ou entregues por mão 
própria, pelos proponentes ou seus represen-
tantes, contra recibo, devendo as mesmas, em 
qualquer dos casos, dar entrada na Direção Mu-
nicipal de Administração e Finanças – gabine-
te de Apoio ao Munícipe, sito na rua Álvares 
Cabral – 4400-017 vila Nova de gaia, (telefone 
número 223742400 - E-mail: geral@cm-gaia.
pt), até às 16:30 horas do dia indicado no Edital 
da hasta Pública. 
9.2. Se o envio das propostas for efetuado pelo 
correio ou entregue em local diferente do in-
dicado no ponto anterior, os proponentes são 
os únicos responsáveis pelos atrasos que por-
ventura se verifiquem, não constituindo motivo 
de reclamação o fato da entrega das propostas 
ocorrer já depois de esgotado o prazo fixado 
para a entrega das mesmas.

Artigo 10º
Exclusões

Constitui causa de exclusão das propostas o se-
guinte: 
10.1 A não apresentação de um qualquer dos 
documentos exigido no ponto 6.1., do programa 
de procedimento (Documentos 1,2,3,4,5); 
10.2 A apresentação de valor inferior ao valor 
base da proposta definido no ponto 13.1. do 
programa de procedimento. 
10.3 A não apresentação da proposta até à data 
limite fixada no ponto 9.1. do programa de pro-
cedimento; 
10.4 A existência de dívidas ao Município de 
vila Nova de gaia, por período superior a 60 
(sessenta) dias para além do prazo de liquida-
ção, situação que, a ser apurada posteriormen-

te, leva a que a adjudicação seja considerada 
sem efeito. 
10.5 o incumprimento, por causas que lhe sejam 
imputáveis, de anteriores contratos celebrados 
ao abrigo de procedimentos idênticos. 

Artigo 11.º
Comissão do ato público

A arrematação em hasta pública decorrerá pe-
rante uma comissão nomeada para o efeito, 
constituída por 3 membros efetivos e 2 suplen-
tes, sem prejuízo de, por razões logísticas ou de 
funcionalidade, poder ser prestado apoio por 
quaisquer outros funcionários municipais, ou 
de, em caso de falta ou impedimento, de qual-
quer dos membros efetivos, o presidente da co-
missão designar substituto. 

Artigo 12º
Local, dia e hora do ato público

12.1. o ato público tem lugar no dia, hora e local 
indicado no Edital da presente hasta Pública. 
12.2. Só podem intervir no ato público os propo-
nentes e seus representantes que para o efeito 
estiverem devidamente credenciados, bastan-
do, para tanto, no caso de intervenção do titular 
de empresa em nome individual, a exibição do 
seu bilhete de identidade/cartão do cidadão, e 
no caso de intervenção dos representantes de 
sociedades, a exibição dos respetivos bilhetes 
de identidade/cartão do cidadão e de uma cre-
dencial passada pela empresa em nome indi-
vidual ou sociedade, da qual conste o nome e 
o número do bilhete de identidade/cartão do 
cidadão dos representantes. 
12.3. Entende-se por credencial o documen-
to emitido pela entidade representada da 
qual constem, além dos poderes conferidos, 
a(s) assinatura(s) do(s) seu(s) gerente(s), 
administrador(es) ou mandatário(s) com pode-
res bastantes, invocando a qualidade em que o 
fazem. 

Artigo 13º
valor base da proposta

13.1. o valor base da proposta é de 126,00€/ to-
nelada (Cento vinte seis euros por tonelada). 
13.2. o valor da proposta apresentada é indica-
do por algarismos e por extenso. 
13.3. os valores indicados não incluem IvA de 
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harmonia com o disposto no número 13.º do ar-
tigo 36.º do Código do IvA, consubstanciado no 
fato de ter entrado em vigor a Lei n.º 33/2006, 
de 28 de Julho, em que se aplica a regra de in-
versão do sujeito passivo na liquidação do IvA 
em matéria de tributação de desperdícios, resí-
duos e sucatas recicláveis. 

Artigo 14º
Tramitação do ato público

14.1. Declarado aberto o ato público, a Comis-
são procede à identificação da hasta Pública e 
à abertura dos sobrescritos exteriores recebi-
dos, bem como os relativos aos DoCUMENToS 
mencionados no ponto 6.1, mantendo-se invio-
lados os invólucros das ProPoSTAS a que alu-
de o ponto 6.2. 
14.2. A Comissão procede, depois, à leitura da 
lista de proponentes, elaborada de acordo com 
a ordem de entrada das propostas entregues. 
14.3. Seguidamente, a Comissão procede à 
identificação dos proponentes e dos seus re-
presentantes. 
14.4. os invólucros das ProPoSTAS são guar-
dados num invólucro opaco e fechado, que 
deve ser assinado pelos membros da Comissão. 
14.5. De seguida, interrompe-se o Ato Público 
para a Comissão proceder, em sessão privada, 
à análise dos documentos de habilitação apre-
sentados pelos candidatos. 
14.6. A Comissão rubrica, por maioria dos seus 
membros, os documentos mencionados no 
ponto anterior, e procede à sua análise, delibe-
rando sobre a admissão ou exclusão dos propo-
nentes, sendo que são excluídos os proponen-
tes que não cumpram o estipulado no ponto 6.1. 
14.7. Tornada pública a sessão, a Comissão 
transmite as deliberações tomadas, dando-se 
continuidade ao Ato Público ou fixando-se dia 
e hora para a continuação do mesmo. 
14.8. Depois, a Comissão procede à abertura 
dos invólucros das ProPoSTAS a que se refere 
o ponto 7.2, delibera sobre a admissão ou exclu-
são das mesmas, deliberando ainda pela exclu-
são dos concorrentes com proposta inferior ao 
valor base da proposta definido no ponto 13.1. 
do programa de procedimento, procedendo 
depois à leitura da lista de propostas admitidas 
por ordem crescente do seu valor. 
14.9. De seguida é aberta a praça iniciando-se a 

licitação a partir do valor do preço mais elevado 
constante das ProPoSTAS admitidas, conside-
rando-se este valor como licitação apresentada 
pelo respetivo proponente. 
14.10 havendo duas ou mais propostas de igual 
valor que correspondam ao preço mais elevado 
constante das propostas admitidas é obrigató-
ria a apresentação de um lanço para efeitos de 
eventual adjudicação. 
14.11. No Ato Público da praça, procede-se à lici-
tação verbal entre os proponentes, que podem 
ser os próprios ou seus representantes devida-
mente credenciados com poderes bastantes 
para o efeito. 
14.12. os lanços mínimos de arrematação serão 
de 5,00€/ tonelada sobre o valor base da pro-
posta mais elevada admitida. 
14.13. A licitação termina quando tiver sido 
anunciado por três vezes o lanço mais elevado 
e este não for coberto. 

Artigo 15º
Critério de adjudicação

15.1. o critério de graduação dos concorrentes 
para efeito de adjudicação é o do melhor preço 
proposto. 
15.2 Sem embargo do disposto no ponto 14.13, 
não há lugar a adjudicação provisória se não 
tiverem sido apresentadas propostas válidas, 
ou ainda quando existam fundados indícios de 
conluio entre os proponentes ou outra causa 
justificativa. 

Artigo 16º
Adjudicação

16.1 A adjudicação provisória será efetuada ao 
proponente cuja proposta, de acordo com o 
critério indicado, venha a ser considerada a me-
lhor proposta. 
16.2. o despacho de adjudicação compete à 
Câmara Municipal e será notificado a todos os 
proponentes admitidos, no prazo de trinta dias 
a contar da data do mesmo. 
16.3. Ao proponente preferido será, em simultâ-
neo com a notificação de adjudicação, remeti-
da minuta do respetivo contrato. 

Artigo 17º
Não adjudicação

Não há lugar a adjudicação provisória se não 
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tiverem sido apresentadas propostas válidas, 
nem licitação igual ou superior aos valores de-
finidos nos termos do artigo 13º e quando exis-
tam fundados indícios de conluio entre os pro-
ponentes ou outra causa justificativa. 

Artigo 18º
Prazo de validade da proposta

Todos os proponentes estão obrigados a man-
ter as suas propostas, designadamente os pre-
ços resultantes das suas licitações, pelo prazo 
de noventa dias, contado da data do primeiro 
dia de realização do ato público, podendo o 
mesmo ser prorrogado por mais sessenta dias 
com o consentimento tácito dos concorrentes 
que nada requeiram em contrário. 

Artigo 19º
Condições de pagamento

o pagamento ao Município de vila Nova de 
gaia resultante da venda dos bens identifica-
dos no artigo 2º, deverá ser efetuado até trinta 
dias após a emissão da respetiva fatura. 

Artigo 20º
Caução

Para garantir o exato e pontual cumprimento 
das obrigações, será exigida a prestação de 
caução no valor de 10% do total estimado como 
montante máximo para a validade do contrato, 
excluindo IvA. 

Artigo 21º
Celebração do contrato

São encargos do adjudicatário todas as despe-
sas inerentes à prestação de caução e à cele-
bração do contrato.

Artigo 22º
rescisão

22.1. A Câmara poderá deliberar a rescisão com 
justa causa, sempre que o adjudicatário não 
cumpra, de acordo com os seguintes itens: 
22.1.1. Quando o adjudicatário não cumpra o 
prazo indicado no ponto 4 das condições téc-
nicas; 
22.1.2. Quando o pagamento à Câmara, resul-
tante da respetiva venda, não seja efetuado no 
prazo de trinta dias, a contar da emissão da res-
petiva fatura; 

22.1.3 Quando o adjudicatário não cumprir as 
condições ou obrigações do programa de pro-
cedimento e condições técnicas. 
22.2. Após trinta dias da emissão da fatura, se 
o pagamento não for efetuado, será aplicado 
o juro de mora, de acordo com o legalmente 
estabelecido. 

Artigo 23º
Legislação aplicável

À presente hasta Pública é aplicável o Código 
do Procedimento Administrativo aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, com 
as alterações subsequentes, a Lei 75/2013 de 12 
de Setembro, com as alterações subsequentes, 
a legislação especial contida no Decreto-Lei 
n.º 196/2003, de 23 de Agosto, com a redação 
dada pelo Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Se-
tembro, Decreto-Lei n.º 64/2008, de 8 de Abril; 
Decreto-Lei nº 98/2010, de 11 de Agosto, 
Decreto-Lei nº 73/2011, de 17 de Junho, e De-
creto-Lei nº 1/2012 de 11 de Janeiro e demais 
legislação aplicável. 
o contrato resultante da presente hasta pública 
regula-se pelo direito português e o foro com-
petente para quaisquer diferendos será o Tribu-
nal da Comarca de vila Nova de gaia. 

ANEXo I - MoDELo A
DECLArAçÃo

1— ……………………………….…(1), titular do bi-
lhete de identidade nº ………, residente em 
………………………………, na qualidade de represen-
tante legal de ……………………………..(2), declara, sob 
compromisso de honra, que a sua representada 
aceita as condições do presente processo de 
Alienação em hasta Pública e que não se en-
contra abrangida por nenhum dos impedimen-
tos indicados no Art.º 55º do Código da Contra-
tação Pública, nomeadamente as situações que 
referem que não podem ser candidatos, con-
correntes ou integrar qualquer agrupamento, 
as entidades que: 
a) Se encontrem em estado de insolvência, de-
clarada por sentença judicial, em fase de liqui-
dação, dissolução ou cessação de atividade, su-
jeitas a qualquer meio preventivo de liquidação 
de patrimónios ou em qualquer situação análo-
ga, ou tenham o respetivo processo pendente, 
salvo quando se encontrarem abrangidas por 
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um plano de insolvência, ao abrigo da legisla-
ção em vigor; 
b) Tenham sido condenadas por sentença tran-
sitada em julgado por qualquer crime que afete 
a sua honorabilidade profissional, se entretan-
to não tiver ocorrido a sua reabilitação (3), no 
caso de se tratar de pessoas singulares, ou, no 
caso de se tratar de pessoas coletivas, tenham 
sido condenados por aqueles crimes os titula-
res dos órgãos sociais de administração, dire-
ção ou gerência das mesmas e estes se encon-
trem em efetividade de funções; 
c) Tenham sido objeto de aplicação de sanção 
administrativa por falta grave em matéria pro-
fissional, se entretanto não tiver ocorrido a sua 
reabilitação (3), no caso de se tratar de pessoas 
singulares, ou, no caso de se tratar de pesso-
as coletivas, tenham sido objeto de aplicação 
daquela sanção administrativa os titulares dos 
órgãos sociais de administração, direção ou ge-
rência das mesmas e estes se encontrem em 
efetividade de funções; 
d) Não tenham a sua situação regularizada rela-
tivamente a contribuições para a segurança so-
cial em Portugal ou, se for o caso, no Estado de 
que sejam nacionais ou no qual se situe o seu 
estabelecimento principal; 
e) Não tenham a sua situação regularizada rela-
tivamente a impostos devidos em Portugal ou, 
se for o caso, no Estado de que sejam nacionais 
ou no qual se situe o seu estabelecimento prin-
cipal; 
f) Tenham sido objeto de aplicação da sanção 
acessória prevista na alínea e) do n.º 1 do artigo 
21.º do Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de outu-
bro, na alínea b) do n.º 1 do artigo 45.º da Lei 
n.º 18/2003, de 11 de Junho, e no n.º 1 do artigo 
460.º do presente Código, durante o período de 
inabilidade fixado na decisão condenatória (4); 
g) Tenham sido objeto de aplicação da sanção 
acessória prevista na alínea b) do n.º 2 do artigo 
562.º do Código de Trabalho (4); 
h) Tenham sido objeto de aplicação, há menos 
de dois anos, de sanção administrativa ou ju-
dicial pela utilização ao seu serviço de mão-
-de-obra legalmente sujeita ao pagamento de 
impostos e contribuições para a segurança so-
cial, não declarada nos termos das normas que 
imponham essa obrigação, em Portugal ou no 
Estado de que sejam nacionais ou no qual se 

situe o seu estabelecimento principal (5); 
i) Tenham sido condenadas por sentença tran-
sitada em julgado por algum dos seguintes cri-
mes, se entretanto não tiver ocorrido a sua re-
abilitação (3), no caso de se tratar de pessoas 
singulares, ou, no caso de se tratar de pessoas 
coletivas, tenham sido condenados pelos mes-
mos crimes os titulares dos órgãos sociais de 
administração, direção ou gerência das mes-
mas e estes se encontrem em efetividade de 
funções, se entretanto não tiver ocorrido a sua 
reabilitação (3): 
I) Participação em atividades de uma organi-
zação criminosa, tal como definida no n.º 1 do 
artigo 2.º da Acção Comum n.º 98/773/JAI, do 
Conselho; 
II) Corrupção, na acepção do artigo 3.º do Ato 
do Conselho, de 26 de Maio de 1997, e do n.º 1 
do artigo 3.º da Acção Comum n.º 98/742/JAI, 
do Conselho; 
III) Fraude, na acepção do artigo 1.º da Conven-
ção relativa à Protecção dos Interesses Finan-
ceiros das Comunidades Europeias; 
Iv) Branqueamento de capitais, na acepção do 
artigo 1.º da Diretiva n.º 91/308/CEE, do Con-
selho, de 10 de Junho, relativa à prevenção da 
utilização do sistema financeiro para efeitos de 
branqueamento de capitais; 
j) Tenham, a qualquer título, prestado, direta ou 
indiretamente, assessoria ou apoio técnico na 
preparação e elaboração das peças do proce-
dimento. 
2 - o declarante tem pleno conhecimento de 
que a prestação de falsas declarações implica a 
caducidade da adjudicação e constitui contra-
ordenação muito grave, nos termos do artigo 
456.º do Código dos Contratos Públicos, a qual 
pode determinar a aplicação da sanção aces-
sória de privação do direito de participar, como 
candidato, como concorrente ou como mem-
bro de agrupamento candidato ou concorren-
te, em qualquer procedimento adotado para a 
formação de contratos públicos, sem prejuízo 
da participação à entidade competente para 
efeitos de procedimento criminal. 
3 – Quando solicitado pela Comissão de Adjudi-
cação, o declarante compromete-se a proceder 
à entrega de quaisquer dos documentos atrás 
identificados, no prazo de 8 dias uteis. 
……….... (local), ... (data), ………... [assinatura (6)]. 
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(1) Identificação do concorrente pessoa singu-
lar ou do/s representante(s) legal(ais) do con-
corrente, se se tratar de pessoa coletiva. 
(2) Só aplicável a concorrentes pessoas coleti-
vas 
(3) Indicar se, entretanto, ocorreu a respetiva 
reabilitação. 
(4) Indicar se, entretanto, decorreu o período 
de inabilidade fixado na decisão condenatória. 
(5) Declarar consoante a situação. 
(6) Nos termos do disposto nos nºs 4 e 5 do 
artigo 57º do Código da Contratação Pública 

ANEXo I - MoDELo B
(Modelo de proposta)

(Identificação) …………………………….….., depois de 
ter tomado conhecimento do objeto desta hasta 
Pública, obriga-se adquirir veículos removidos 
da via pública que, de acordo com o Código da 
Estrada, se encontrem em condições legais de 
serem considerados adquiridos pelo Município 
de vila Nova de gaia, bem como materiais fer-
rosos provenientes da atividade do Município, 
que durante o período contratual venham a ser 
considerados dispensáveis, em conformidade e 
de harmonia com as condições estabelecidas, 
pelo preço unitário/tonelada …………€ (extenso), 
acrescido de IvA à taxa legal em vigor.
Mais declara que renuncia a foro especial e se 
submete, em tudo o que respeitar à execução 
do contrato, à legislação portuguesa em vigor. 
Data ……………………..
Assinatura ………………
Identificação – Nome individual: indicar nome, 
estado civil, profissão, residência, nº do BI e 
nº contribuinte; Pessoa Coletiva: indicar nome 
sede e nº de contribuinte. 

ANEXo II
CoNDIçÕES TÉCNICAS

1. o adjudicatário deverá apresentar docu-
mento comprovativo de se tratar de operador 
licenciado para operações de gestão de resí-
duos, emitido pela entidade competente, bem 
como documento comprovativo, emitido pela 
entidade competente, de se tratar de opera-
dor licenciado para operações de Destruição e 
Desmantelamento Qualificado de veículos, em 
conformidade com a legislação aplicável. 
2. A sucata alienada deverá ser objeto do tra-

tamento previsto e regulado no Decreto-Lei n.º 
196/2003, de 23 de Agosto, com as alterações 
subsequentes. 
3. o adjudicatário compromete-se a retirar a 
sucata alienada, do estaleiro municipal, sito 
na Freguesia da Madalena, ou doutro local do 
Concelho que lhe seja previamente indicado, 
bem como a aceitar diretamente nas suas ins-
talações os bens que a entidade pública contra-
tante entenda conveniente entregar. 
4. o adjudicatário compromete-se a retirar a 
sucata alienada, no prazo de 8 dias após a co-
municação, efetuada pelos Serviços da Direção 
Municipal de Administração e Finanças e/ou 
pelo Divisão Património e Expropriações, pro-
cedendo à sua descontaminação e fragmenta-
ção nas suas próprias instalações. 
5. As pesagens devem ser feitas nas instala-
ções do estaleiro municipal ou nas instalações 
do adjudicatário sempre que a entidade con-
tratante assim o solicite. Caso as pesagens se-
jam efetuadas nas instalações do adjudicatário, 
as mesmas devem ser acompanhadas por re-
presentante da entidade contratante, devendo 
o adjudicatário emitir recibo comprovativo da 
pesagem dos bens recebidos. 
6. A pesagem da sucata proveniente das viatu-
ras, incluirá materiais plásticos, de borracha e 
de todos os componentes das mesmas. 
7. o adjudicatário deverá remeter à entidade 
contratante, no prazo máximo de 8 dias após 
a retirada de viaturas, os certificados de des-
truição das mesmas, discriminando as viaturas 
destruídas e respetivas matrículas. 
8. Compete ao adjudicatário comunicar ao 
IMTT - Instituto de Mobilidade e Transportes 
Terrestres - a destruição do veículo, para ulte-
rior cancelamento de matrícula, correndo por 
sua conta todas as despesas daí provenientes.
Data de Publicitação: 25/05/2017

EDT-CmVNG/2017/222
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 28/75
(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 
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de gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 142/PCM/2013, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 25 
de outubro de 2013. 
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 15 
de maio de 2017, e nos termos do disposto no 
artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, com as sucessivas alterações, que 
foi apresentado um pedido de alteração da li-
cença de loteamento n.º 28/75 para o lote n.º 19, 
requerido em nome de CABEçA DE CASAL DA 
hErANçA DE FrANCISCo MorEIrA DE SÁ, 
que tem como objetivo:
Alteração da tipologia de habitação unifamiliar 
para bifamiliar.
regularização das áreas de implantação e de 
construção da edificação, em consequência da 
redução da sua profundidade, de acordo com a 
obra executada no local.
Para efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
27.º ficam os proprietários dos lotes constantes 
do referido alvará de loteamento notificados 
para se pronunciarem sobre a alteração indica-
da, no prazo de 10 dias.
o processo n.º 5314/16 estará disponível 
para consulta, no Serviço de Atendimento 
da gAIUrB, E.M., nos dias úteis, das 9.00h às 
16.30h.
o vice-presidente (Eng.º Patrocínio Azevedo) 

Data de Publicitação: 25/05/2017

EDT-CmVNG/2017/223
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 12/04
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 
Urbanização e Edificação)
Eng.º Patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-
-Presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 142PCM/2013, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 25 
de outubro de 2013. 
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 15 
de maio de 2017, e nos termos do disposto no 
artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, na sua atual redação, que este Muni-
cípio está promover uma proposta de alteração 
da licença de loteamento n.º 12/04, que tem 
como objetivo a criação de uma parcela de ter-
reno, com a área de 474,50m2, a desanexar do 
domínio público municipal, afetando a mesma 
ao domínio privado municipal, parcela esta des-
tinada a ampliação do prédio contiguo a norte.
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 3712/16 estará disponível 
para consulta, no Serviço de Atendimento 
da gAIUrB, E.M., nos dias úteis, das 9.00h às 
16.30h.
o vice-presidente (Eng.º Patrocínio Azevedo)
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Data de Publicitação: 25/05/2017

EDT-CmVNG/2017/224
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 18/07
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 
Urbanização e Edificação)
Eng.º Patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-
-Presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 142/PCM/2013, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 25 
de outubro de 2013. 
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 16 
de maio de 2017, e nos termos do disposto no 
artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, com as sucessivas alterações, que 
foi apresentado um pedido de alteração da li-
cença de loteamento n.º 18/07 para os lotes n.º 
18, 19, 20 e 25, requerido em nome de CAPITAL 
ForCE - INvESTIMENToS IMoBILIÁrIoS, que 
tem como objetivo:
retificação da área do lote 18, de 2.588m2 para 
2.596m2, resultante da realização de levanta-
mento topográfico;
Aumento da área de construção do lote 18, de 
1.148,75m2 para 1.217,50m2;

retificação da área do lote 19, de 1.408m2 para 
1.402m2, resultante da realização de levanta-
mento topográfico;
Aumento da área de construção do lote 19, de 
1.148,75m2 para 1.217,50m2;
Fusão dos lotes 20 e 25, num lote destinado a 
implantação de Indústria/armazém, de r/chão e 
andar, com área de implantação de 2.035m2 e 
área de construção de 2.652m2;
Criação de muros de vedação dos lotes, com 
1,20m de altura.
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 939/17 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: 25/05/2017

EDT-CmVNG/2017/227
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 87/vMM/2016 de 27 de Julho:
Faz saber, em cumprimento do n.º 3 do art.º 
166º do Código da Estrada, de que fica por este 
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meio notificado “MoTor F1 – CoMÉrCIo DE 
AUToMÓvEIS, S.A.”, com última sede conheci-
da na rua Barão de Forrester, n.º 709/713 - Por-
to, na qualidade de sujeito ativo (reserva) con-
forme consta na Conservatória do registo de 
Automóveis, de que a Polícia Municipal de vila 
Nova de gaia removeu no dia 15/03/2016, ao 
abrigo do art.º 164º do Código da Estrada, da 
Praceta Padre Floro, freguesia de vilar de An-
dorinho, para o Estaleiro Municipal, sito na rua 
do Passadouro, Freguesia da Madalena, o veí-
culo Ligeiro de Passageiros, marca Fiat mode-
lo Punto, matrícula 79-61-NL, 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 vai ser 
afixado num dos escaparates existentes no Edi-
fício dos Paços do Concelho, e publicado no 
Boletim Municipal.
Proc. n.º 022/16/vA
N/ ref.ª: SAI-PMvNg/2017/591
vila Nova de gaia, 30-05-2017 
Diretor do Departamento de Policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira
Data de Publicitação: 31/05/2017

EDT-CmVNG/2017/228
Dr. TELMo FILIPE QUELhAS MorEIrA, Dire-
tor do Departamento de Polícia Municipal da 
Câmara Municipal de vila Nova de gaia, no uso 
das competências subdelegadas pelo despa-
cho nº.87/vMM/2016, de 27 de Julho, do Senhor 
vereador do Pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos n.os 14/
PCM/2014, de 10 de março e 47/PCM/2016, de 
17 de Março, do Senhor Presidente da Câmara 
Municipal de vila Nova de gaia, com competên-
cia conferida por esta última, na reunião de 25 
de outubro de 2013. 
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 1126/
vT/2015, foi por despacho daquele senhor ve-
reador, de 30 de maio de 2017, proferida a se-
guinte decisão final: 
Após realização de vistoria administrativa re-
gularmente convocada, em 22 de Dezembro de 
2015, nos termos e para os efeitos do disposto 
nos art.os 89.º e seguintes do regime Jurídico 
da urbanização e da Edificação (rJUE), apro-
vado pelo Decreto-Lei N. 555/99, de 16 de De-
zembro, na redação que lhe foi conferida pela 
legislação subsequente, e de cumprimento das 
restantes formalidades legais prévias aplicáveis, 
foi ao (s) proprietário (s) da edificação sita na 
rua da rasa, n.º 297, da união das freguesias de 
Mafamude e vilar do Paraíso, ordenada em 07 
de outubro de 2016, através de Edital, no prazo 
máximo de 60 dias úteis, a realização dos tra-
balhos que a seguir se mencionam, para efeitos 
de correção das patologias elencadas no auto 
da mencionada vistoria, nos termos lá descritos 
e com os fundamentos lá especificados. 
1. Demolição total do edifício, bem como, 
todas as construções/barracos implantados no 
logradouro posterior, incluindo transporte e re-
moção dos escombros para local apropriado. 
2. Limpeza geral do logradouro posterior, 
incluindo corte e remoção de toda a vegetação, 
bem como, todos os lixos acumulados e depo-
sitados para local apropriado. 
3. garantir a vedação do terreno, eventual-
mente com malha de rede à altura de 2.20M. 
Entretanto, em deslocação efetuada ao local 
em 23.02.2017, a que reporta a informação n.º 
11262015_9F, foi por ele verificado, que não ha-
via sido dado cumprimento ao ordenado pelo 
Município. 
Por essa razão, e considerando que o estado 
atual do imóvel em causa, coloca em causa as 
condições de segurança e de salubridade públi-
cas, Impõe-se uma intervenção urgente do Mu-
nicípio, no sentido de por cobro sem demora a 
esta situação, para salvaguarda destas condi-
ções. 
Para esse efeito, efetuar-se-á a execução coer-
civa dos trabalhos assinalados pelos respetivos 
Serviços Municipais, nos termos previstos nos 
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art.os n.os 91º, 107º e 108º do diploma legal su-
pra mencionado, devendo o Município tomar 
posse administrativa do prédio a partir do pró-
ximo dia 03 de Junho pelas 10:00 horas, pro-
longando-se a mesma pelo tempo estritamen-
te necessário à execução das obras em causa, 
com custos a cargo do (s) proprietário (s). 
o referido despacho foi proferido ao abrigo da 
subdelegação de competências, atribuída pelos 
despachos n.os 14/PCM/2014, de 10 de março e 
47/PCM/2016, de 17 de Março, do Senhor Presi-
dente da Câmara Municipal, com competência 
conferida por esta última na reunião de 25 de 
outubro de 2013. 
vila Nova de gaia, 30 de Maio de 2017
Diretor do Departamento de Policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira
Data de Publicitação: 31/05/2017

E.1. PRoJETo DE aLTERaÇÃo ao REGULa-
mENTo mUNiCiPaL DE oRGaNiZaÇÃo E 
FUNCioNamENTo Da PoLÍCia mUNiCiPaL 
DE ViLa NoVa DE Gaia

NoTA JUSTIFICATIvA
DESIgNAçÃo: Lei habilitante: o presente re-
gulamento é elaborado ao abrigo do disposto 
nos artigos 112.º, n.º 7 e 241.º da Constituição da 
república Portuguesa e nos termos do artigo 
11° da Lei n.º 19/2004, de 20 de maio, dos arti-
gos 2° e 3° do Decreto-Lei n.º 197/2008 e dos 
artigos 25.º, n.º 1, alínea g) e 33.º° n.º 1, alínea 
k), do regime Jurídico das Autarquias Locais 
(rJAL), aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro.
Síntese do conteúdo: o presente regulamen-
to tem por objeto a definição da organização 
e funcionamento da Polícia Municipal de vila 
Nova de gaia criada por deliberação da Assem-
bleia Municipal, de 8 de junho de 2000, ratifica-
da pela resolução do Conselho de Ministros n.º 
132/2000, publicada no Diário da república n.º 
237/2000, de 13 de outubro, adequando o re-
gulamento, desde então em vigor, à legislação 
que enquadra atualmente a atividade da Polícia 
Municipal.
Motivação do Projeto: o Município de vila Nova 
de gaia, segundo as estatísticas dos Censos 
2011, conta com 302.295 habitantes, distribu-
ídos por uma área de território de 168,5 km2 
composta por quinze freguesias dispersas por 
aquela área e com características diferenciadas 
entre si.
Com a criação da Polícia Municipal de gaia e 
concomitante aprovação do seu regulamento 
e quadro de pessoal, o Município de vila Nova 
de gaia passou a dispor, desde o ano 2000, de 
agentes da Polícia Municipal com a missão prio-
ritária de fiscalizar, na vasta área sob sua juris-
dição, o cumprimento das leis e regulamentos 
que disciplinam as matérias relativas às respe-
tivas atribuições e competências dos seus ór-
gãos.
Ao longo de mais de dezasseis anos de vigên-
cia do regulamento de organização e Funcio-
namento da Polícia Municipal de vila Nova de 
gaia, registaram-se, entretanto, profundas al-
terações ao ordenamento jurídico que rege a 
atividade das autarquias locais, quer de âmbito 
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geral, com a reorganização administrativa do 
território das freguesias, a aprovação do regime 
jurídico das autarquias locais ou do novo Códi-
go do Procedimento Administrativo, quer a um 
nível mais específico, no sentido da simplifica-
ção de procedimentos, máxime no âmbito do 
regime Jurídico da Urbanização e da Edificação 
(rJUE) e da denominada Lei do Licenciamen-
to Zero. Com estas reformas assiste-se, aliás, a 
uma mudança de paradigma das relações da 
Administração Pública com os particulares, em 
que a estes é tendencialmente concedida maior 
responsabilidade de atuação centrando-se, em 
contrapartida, a apreciação da legalidade, pela 
Administração Local, não a priori mas, cada vez 
mais, através de uma fiscalização sucessiva, 
concomitante e a posteriori. Daí que as funções 
de fiscalização, mormente a cargo do corpo de 
Polícia Municipal de vila Nova de gaia, venham 
requerendo, por isso, não só, mais recursos hu-
manos para fazer face ao substancial aumento 
das operações de fiscalização como, também, 
maior especialização e conhecimentos técnicos 
próprios dos seus agentes.
Paralelamente, também a legislação específica 
que disciplina a atividade desta Polícia foi, nes-
se lapso de tempo, totalmente substituída, quer 
a relativa à definição do regime e forma de cria-
ção das polícias municipais, atualmente cons-
tante da Lei n.º 19/2004, de 20 de Maio, e origi-
nariamente estabelecida pela Lei n.º 140/99, de 
28 de agosto, quer a relativa à respetiva regu-
lamentação que consta presentemente do De-
creto-Lei 197/2008, de 7 de outubro, que revo-
gou o Decreto-Lei n.º 39/2000, de 17 de março, 
quanto às regras a observar na criação de polí-
cias municipais, e do Decreto-Lei n.º 239/2009, 
de 16 de setembro, que aprovou os direitos e 
deveres dos agentes de polícia municipal, regu-
lando as condições e o modo de exercício das 
correspondentes funções, revogando o Decre-
to-Lei n.º 40/2000, de 17 de março. 
Por último, os modelos e as regras a que de-
vem obedecer os artigos de uniforme, insígnias 
e equipamentos das polícias municipais pas-
saram a estar definidos pela Portaria n.º 304-
A/2015, de 22 de setembro, que revogou, sobre 
a mesma matéria, a Portaria n.º 533/2000, de 1 
de agosto.
Atento o exposto impõe-se, assim, refletir tais 

alterações legislativas no regulamento de orga-
nização e funcionamento da Polícia Municipal 
de vila Nova de gaia em vigor porquanto a res-
petiva validade depende da sua conformidade 
com as regras previstas, nomeadamente, na 
Lei n.º 19/2004 e no Decreto-Lei n.º 197/2008, 
atento o disposto no n.º 2 do artigo 2.º deste 
último diploma.
Publicitação do procedimento, audiência de in-
teressados e consulta pública: Nos termos do 
artigo 98.º do novo Código do Procedimento 
Administrativo (CPA) aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, o início do pro-
cedimento deste regulamento foi desencade-
ado por deliberação da Câmara Municipal, na 
reunião ordinária realizada no dia 6 de março 
2017, tendo o mesmo sido publicitado, entre 10 
de março e 21 de abril de 2017, por Edital (cfr. 
EDT-CMvNg/2017/101), na Internet, no sítio ins-
titucional do Município de vila Nova de gaia, 
com as indicações relativas ao órgão decisor, à 
data em que o procedimento se iniciou, ao seu 
objeto e à forma como se poderia processar a 
constituição como interessados e a apresenta-
ção de contributos para a elaboração do regu-
lamento.
Elaborado o projeto de regulamento, cabe à Câ-
mara Municipal, em caso de concordância, deli-
berar submetê-lo, nos termos, respetivamente, 
dos artigos 100.º 101.º do CPA, a audiência do 
Sindicato Nacional das Policias Municipais, com 
sede na Praceta Públia hortência n.º 36, 4400-
163 vila Nova de gaia, que se constituiu como 
interessado e 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 Mu-
nicipal, com a visibilidade adequada à sua com-
preensão.
Ponderação de Custos e Benefícios – As medi-
das projetadas neste regulamento com os be-
nefícios decorrentes da motivação expressa an-
teriormente não acarretam, pela sua natureza, 
qualquer acréscimo de custos para o Município. 
Paços do Município de vila Nova de gaia, 27 de 
abril de 2017

PrEâMBULo
o Município de vila Nova de gaia, segundo 
as estatísticas dos Censos 2011, conta com 
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302.295 habitantes, distribuídos por uma área 
de território de 168,5 km2 composta por quinze 
freguesias dispersas por aquela área e com ca-
racterísticas diferenciadas entre si.
Com a criação da Polícia Municipal de gaia e 
concomitante aprovação do seu regulamento e 
quadro de pessoal, por deliberação da Assem-
bleia Municipal, de 8 de junho de 2000, ratifica-
da pela resolução do Conselho de Ministros N.º 
132/2000, (Diário da república n.º 237/2000, 
Série I-B de 2000-10-13), o Município de vila 
Nova de gaia passou a dispor de agentes da 
Polícia Municipal com a missão prioritária de 
fiscalizar, na vasta área sob sua jurisdição, o 
cumprimento das leis e regulamentos que dis-
ciplinam as matérias relativas às respetivas atri-
buições e competências dos seus órgãos.
Ao longo do período de mais de dezasseis anos 
de vigência do regulamento Municipal de orga-
nização e Funcionamento da Polícia Municipal 
de vila Nova de gaia, registaram-se, entretanto, 
profundas alterações ao ordenamento jurídico 
que rege a atividade das autarquias locais, quer 
de âmbito geral, com a reorganização adminis-
trativa do território das freguesias, a aprovação 
do regime jurídico das autarquias locais ou do 
novo Código do Procedimento Administrati-
vo, quer a um nível mais específico, no senti-
do da simplificação de procedimentos, máxime 
no âmbito do regime Jurídico da Urbanização 
e da Edificação (rJUE) e da denominada Lei 
do Licenciamento Zero. Com estas reformas 
assiste-se, aliás, a uma mudança de paradigma 
das relações da Administração Pública com os 
particulares, em que a estes é tendencialmente 
concedida maior responsabilidade de atuação 
centrando-se, em contrapartida, a apreciação 
da legalidade, pela Administração Local, não a 
priori mas, cada vez mais, através de uma fisca-
lização sucessiva, concomitante e a posteriori. 
Daí que as funções de fiscalização, mormente 
a cargo do corpo de Polícia Municipal de vila 
Nova de gaia, venham requerendo, por isso, 
não só mais recursos humanos para fazer face 
ao substancial aumento das operações de fis-
calização como, também, uma maior especia-
lização e conhecimentos técnicos próprios dos 
seus agentes.
Paralelamente, também a legislação específica 
que disciplina a atividade desta Polícia foi, nes-

se lapso de tempo, totalmente substituída, quer 
a relativa à definição do regime e forma de cria-
ção das polícias municipais, atualmente cons-
tante da Lei n.º 19/2004, de 20 de Maio, e origi-
nariamente estabelecida pela Lei n.º 140/99, de 
28 de agosto, quer a relativa à respetiva regu-
lamentação que consta presentemente do De-
creto-Lei 197/2008, de 7 de outubro, que revo-
gou o Decreto-Lei n.º 39/2000, de 17 de março, 
quanto às regras a observar na criação de polí-
cias municipais, e do Decreto-Lei n.º 239/2009, 
de 16 de setembro, que aprovou os direitos e 
deveres dos agentes de polícia municipal, regu-
lando as condições e o modo de exercício das 
respetivas funções, revogando o Decreto-Lei 
n.º 40/2000, de 17 de março. 
Por último, os modelos e as regras a que de-
vem obedecer os artigos de uniforme, insígnias 
e equipamentos das polícias municipais pas-
saram a estar definidos pela Portaria n.º 304-
A/2015, de 22 de setembro, que revogou, sobre 
a mesma matéria, a Portaria n.º 533/2000, de 1 
de agosto.
Nesta conformidade impõe-se, pois, refletir tais 
alterações legislativas no regulamento de or-
ganização e funcionamento da Polícia Munici-
pal de vila Nova de gaia porquanto a respetiva 
validade depende da sua conformidade com 
as regras previstas, nomeadamente, na Lei n.º 
19/2004 e no Decreto-Lei n.º 197/2008, atento 
o disposto no n.º 2 do artigo 2.º deste último 
diploma. 
Assim:
A Assembleia Municipal de vila Nova de gaia, 
sob proposta da Câmara Municipal, ao abrigo 
do disposto nos artigos 112.º, n.º 7 e 241.º da 
Constituição da república Portuguesa e nos 
termos do artigo 11.° da Lei n.º 19/2004, de 20 
de maio, dos artigos 2.° e 3.° do Decreto-Lei 
n.º 197/2008 e dos artigos 25.º, n.º 1 alínea g) e 
33.º n.º 1, alínea k) do regime Jurídico das Au-
tarquias Locais (rJAL), aprovado pela Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, delibera alterar e 
republicar o regulamento Municipal de organi-
zação e Funcionamento da Polícia Municipal de 
vila Nova de gaia, nos termos seguintes:
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TITULo I
DISPoSIçÕES gErAIS

CAPÍTULo I
LEI hABILITANTE, oBJETo E CoMPETÊNCIA 

TErrITorIAL

Artigo 1.°
Lei habilitante

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

Artigo 2.°
objeto

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

Artigo 3.°
Competência Territorial

A competência territorial da Polícia Municipal 
de vila Nova de gaia coincide com a área de 
circunscrição do Município, repartida pelas suas 
15 freguesias, com uma extensão geográfica de 
168,5 km2, não podendo os seus agentes atuar 
fora do respetivo território, exceto em situação 
de flagrante delito ou em emergência de socor-
ro, mediante solicitação da autoridade compe-
tente.

CAPÍTULo II
NATUrEZA E CoMPETÊNCIAS

Artigo 4.°
Natureza e Atribuições

1. A Polícia Municipal de vila Nova de gaia é um 
serviço de polícia administrativa, com compe-
tências, poderes de autoridade, estrutura, orga-

nização e hierarquia próprias, nos termos da Lei 
n.º 19/2004, de 20 de maio, dependendo dire-
tamente do Presidente da Câmara Municipal de 
vila Nova de gaia. 
2. No exercício das suas funções compete à 
Polícia Municipal fiscalizar, prioritariamente, na 
sua área de jurisdição, o cumprimento das leis 
e regulamentos que disciplinem matérias relati-
vas às atribuições do Município de vila Nova de 
gaia e à competência dos seus órgãos.
3. A Polícia Municipal de vila Nova de gaia co-
opera com as forças de segurança na manuten-
ção da ordem pública e na proteção das co-
munidades locais, no respeito recíproco pelas 
esferas de atuação próprias, nomeadamente 
através da partilha da informação relevante e 
necessária para a prossecução das respetivas 
atribuições e na satisfação de pedidos de co-
laboração que legitimamente lhe forem solici-
tados.
4. As funções de polícia administrativa são pros-
seguidas pela Polícia Municipal sem prejuízo do 
disposto na legislação sobre segurança interna 
e nas leis orgânicas das forças de segurança.

Artigo 5.º
Funções da Polícia Municipal

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

Artigo 6.°
Competências

1. A Polícia Municipal de vila Nova de gaia, na 
prossecução das suas atribuições próprias, é 
competente em matéria de:
a) Fiscalização do cumprimento dos regula-
mentos municipais e da aplicação das normas 
legais, designadamente nos domínios do urba-
nismo, da construção, da defesa e proteção da 
natureza e do ambiente, do património cultural 
e dos recursos cinegéticos;
b) Fiscalização do cumprimento das normas de 
estacionamento de veículos e de circulação ro-
doviária, incluindo a participação de acidentes 
de viação que não envolvam procedimento cri-
minal;
c) Execução coerciva, nos termos da lei, dos 
atos administrativos das autoridades munici-
pais;
d) Adoção das providências organizativas 
apropriadas aquando da realização de eventos 
na via pública que impliquem restrições à circu-
lação, em coordenação com as forças de segu-
rança competentes, quando necessário;
e) Detenção e entrega imediata a autoridade 
judiciária ou a entidade policial, de suspeitos 
de crime punível com pena de prisão em caso 

de flagrante delito, nos termos da lei processual 
penal;
f) Denúncia dos crimes de que tiver conheci-
mento no exercício das suas funções e por cau-
sa delas, e competente levantamento do auto, 
bem como a prática dos atos cautelares neces-
sários e urgentes para assegurar os meios de 
prova, nos termos da lei processual penal, até 
à chegada do órgão de polícia criminal compe-
tente;
g) Elaboração dos autos de notícia, autos de 
contraordenação ou transgressão por infrações 
às normas referidas no artigo 5.º;
h) Elaboração dos autos de notícia, com remes-
sa à autoridade competente, por infrações cuja 
fiscalização não seja da competência do Muni-
cípio, nos casos em que a lei o imponha ou per-
mita;
i) Instrução de processos de contraordenação e 
de transgressão da sua competência;
j) Ações de polícia ambiental;
k) Ações de polícia mortuária;
l) garantia do cumprimento das leis e dos regu-
lamentos que envolvam competências munici-
pais de fiscalização;
2. A Polícia Municipal, por determinação da Câ-
mara Municipal de gaia, promove, por si, ou em 
colaboração com outras entidades, ações de 
sensibilização e divulgação de matérias de rele-
vante interesse social no concelho, em especial 
nos domínios da proteção do ambiente e da 
utilização dos espaços públicos, e coopera com 
outras entidades, nomeadamente as forças de 
segurança, na prevenção e segurança rodoviá-
ria.
3. A Polícia Municipal procede, ainda, à execu-
ção de comunicações, notificações e pedidos 
de averiguações por ordem das autoridades ju-
diciárias e de outras tarefas locais de natureza 
administrativa, mediante protocolo do governo 
com o Município.
4. A Polícia Municipal integra, em situação de 
crise ou de calamidade pública, os serviços mu-
nicipais de proteção civil. 

Artigo 7.°
Prestação de Serviços

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

Artigo 8.°
Competências Específicas no Domínio da Edi-

ficação e da Urbanização
Sem prejuízo do previsto no artigo 6.° do pre-
sente regulamento, no domínio da edificação 
e da urbanização, a Polícia Municipal de vila 
Nova de gaia, por determinação do Presidente 
da Câmara ou do vereador com poderes dele-
gados nesse domínio, ou em cumprimento de 
deliberações camarárias, pode, ainda, exercer 
as seguintes competências específicas:
a) Elaboração de autos de embargo de obras de 
construção ou de demolição, de urbanização, 
bem como de quaisquer trabalhos de remode-
lação de terrenos, quando estejam a ser execu-
tadas sem a necessária licença ou autorização, 
em desconformidade com o respetivo projeto 
ou com as condições de licenciamento ou au-
torização, ou, ainda, em violação das normas 
legais e regulamentares aplicáveis, bem como 
proceder à selagem de estaleiros de obras e 
respetivos equipamentos;
b) garantia da execução coerciva das ordens 
de demolição total ou parcial das construções 
que ameacem ruína ou ofereçam perigo para 

a saúde pública e para a segurança das pesso-
as, bem como de demolição total ou parcial de 
obras ou a reposição de terrenos nos casos pre-
vistos na lei,
c) garantia da execução coerciva, com tomada 
de posse administrativa dos respetivos imóveis, 
de obras impostas pela Câmara Municipal, de-
signadamente, de correção de más condições 
de segurança ou de salubridade, bem como, em 
caso de incumprimento, de quaisquer medidas 
de tutela da legalidade urbanística previstas na 
lei;
d) garantia da execução coerciva de despejo 
sumário dos prédios ou parte dos prédios nos 
quais haja de realizar-se obras de conservação 
necessárias à correção de más condições de 
segurança ou de salubridade ou de demolição, 
sempre que tal se mostre necessário à execu-
ção das mesmas, bem como no caso de utili-
zação indevida dos edifícios ou frações, com 
infração da lei;
e) Apreensão de objetos, no âmbito da aplica-
ção de sanções acessórias decididas, em pro-
cessos de contraordenação da competência da 
Câmara.

CAPÍTULo III
DoS DIrEIToS E DEvErES DoS AgENTES

Artigo 9.°
Princípio geral

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

Artigo 10.°
Exercício das Funções de Agente de Polícia 

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

Artigo 11.°
recurso a Meios Coercivos

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

Artigo 12. °
Poderes de Autoridade

1. Quem faltar à obediência devida a ordem ou 
mandado legítimos que tenham sido regular-
mente comunicados e emanados de agente da 
Polícia Municipal de vila Nova de gaia será pu-
nido com a pena prevista para o crime de de-
sobediência.
2.Quando necessário ao exercício das suas fun-
ções de fiscalização ou na elaboração de au-
tos para que são competentes, os agentes da 
Polícia Municipal de vila Nova de gaia podem 
identificar os infratores, bem como solicitar a 

apresentação de documentos de identificação 
necessários à ação de fiscalização, nos termos 
da lei.
3. Quando, por efeito do exercício dos pode-
res de autoridade, os órgãos de polícia munici-
pal diretamente verifiquem o cometimento de 
qualquer crime podem proceder à identificação 
e revista dos suspeitos no local de cometimento 
do ilícito, bem como à sua imediata condução 
à autoridade judiciária ou ao órgão de polícia 
criminal competente.

Artigo 13.º
Normas de Conduta

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

Artigo 14.°
Despistagem do Consumo de Substâncias 

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

TÍTULo II
ESTrUTUrA E orgANIZAçÃo

CAPÍTULo I
ESTrUTUrA orgâNICA E DE CoMANDo

Artigo 15.°
Estrutura e Comando da Polícia Municipal de 

vila Nova de gaia
1. A Polícia Municipal de vila Nova de gaia en-
quadra-se, nos termos legais, nas estruturas 
nuclear e flexível dos serviços municipais e de-
pende diretamente do Presidente da Câmara 
Municipal de vila Nova de gaia, que poderá de-
legar essa competência num dos seus vereado-
res.
2. A Polícia Municipal de vila Nova de gaia tem 
um Comandante equiparado para todos os 
efeitos a cargo dirigente, nos termos da lei e 
da estrutura orgânica dos serviços municipais 
referida no número anterior.

Artigo 16.º
Competência do Comandante

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

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

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

CAPÍTULo II
Do PESSoAL

Artigo 18.°
Efetivos

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

TITULo III
UNIForMES E EQUIPAMENTo

CAPÍTULo I
UNIForMES

Artigo 19.°
Uniforme e Distintivos heráldicos

1.É da responsabilidade do Município o forne-
cimento e substituição dos uniformes e seus 
componentes, nos termos do artigo 7.º da Por-
taria n.º 304-A/2015, de 22 de setembro.
1.os modelos e as regras a que devem obedecer 
os artigos de uniforme, insígnias e equipamen-
tos da Polícia Municipal são os definidos pela 
Portaria referida no número anterior. 

3.os membros da Polícia Municipal de vila Nova 
de gaia devem manter em bom e adequado es-
tado de conservação o vestuário, equipamento 
e armamento.

Artigo 20.°
obrigatoriedade do Uso de Uniforme

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

Artigo 21.°
Modo de Utilização

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

Artigo 22.°
Danos no vestuário ou Equipamento

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

Artigo 23.°
Aspeto Pessoal dos Agentes

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

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

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

Artigo 25.°
Uniforme de Cerimónia

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

Artigo 26.°
Fiscalização do Uso do Uniforme

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

Artigo 27.°
Uso do Boné

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

Artigo 28.°
Elementos heráldicos e gráficos

os emblemas, distintivos heráldicos e gráfi-
cos do Município para uso nos uniformes e nas 
viaturas, nos termos e condições definidas na 
Portaria n.º 304-A/2015, têm por finalidade a 
identificação externa da Polícia Municipal de 

vila Nova de gaia sendo a respetiva dimensão 
e elementos figurativos aprovados, para o efei-
to, pela Câmara Municipal e devidamente pu-
blicitados no sítio institucional do Município na 
Internet.

Artigo 29.°
Crachá e Cartão de Identificação

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

Artigo 30.°
Distintivos de Categoria

os agentes da Polícia Municipal usam distinti-
vos nos termos definidos no artigo 5.º da Porta-
ria n.º 304-A/2015 que se destinam à respetiva 
identificação e a revelar a sua categoria profis-
sional.

CAPÍTULo II
MEDALhAS oU CoNDECorAçÕES E rECoM-

PENSAS

Artigo 31.°
Medalhas ou Condecorações

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

Artigo 32.°
Uso de Medalhas ou Louvores

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

CAPITULo III
EQUIPAMENTo

Artigo 33.°
Equipamento

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

Artigo 34.°
Proibição do Uso ou Porte de Equipamento

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

Artigo 35.°
Exceção ao Uso da Arma

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

Artigo 36.°
Depósito e Manutenção da Arma

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

Artigo 37.°
Armas em reparação ou em Depósito

Todas as armas não distribuídas que estejam 
em reparação ou se encontrem em depósito, 
bem como as depositadas em virtude do dis-
posto no artigo 33°, devem estar no armeiro, 
guardadas em caixas de segurança, inventaria-
das e sob a supervisão do pessoal encarregado 
do armamento.

Artigo 38.°
organização do Ficheiro das Armas

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

Artigo 39.°
Anomalias nas Armas

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

Artigo 40.°
obrigatoriedade de Práticas de Tiro

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

Artigo 41.°
Provas Psicotécnicas para a Posse de Arma

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

CAPITULo Iv
DAS INSTALAçÕES

Artigo 42.°
Caracterização das Instalações

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

Artigo 43.º
Cuidados com as Instalações, Equipamento e 

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

CAPITULo v
DoS vEÍCULoS

Artigo 44.°
Tipos de veículos

o Município coloca à disposição da Polícia Mu-
nicipal de vila Nova de gaia veículos de duas e 
quatro rodas, assim como outros veículos ne-
cessários ao eficaz e eficiente desempenho das 
respetivas funções.

Artigo 45.°
Livro de registos

1. Cada veículo tem um livro de registos no qual 
devem constar os seguintes elementos:
a) o condutor que o utiliza;
b) A quilometragem registada no conta - quiló-
metros, antes e após o serviço efetuado;
c) Combustível e outros consumíveis gastos 

pelo veículo;
d) outras situações que devam ser registadas, 
nomeadamente anomalias e avarias da viatura.
2. Ao iniciar e acabar um serviço, o condutor 
do veículo deve atualizar os dados do livro de 
registos, nomeadamente, no que concerne a:
a) Estado do veículo;
b) Anomalias observadas na carroçaria, habitá-
culo ou acessórios;
c) Avarias mecânicas.
d) Quilometragem efetuada.
3. Cabe ao Comandante da Polícia Municipal de 
vila Nova de gaia estabelecer a forma de con-
trolo dos veículos pelo livro de registos, sem 
prejuízo da verificação a realizar pelos chefes 
de serviços a que está destacado o veículo.

Artigo 46.°
Utilização e Manutenção do veículo

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

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

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

CAPITULo vI
DAS TELECoMUNICAçÕES

Artigo 48.°
Sistema e redes de Telecomunicações

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

Artigo 49.°
Central de Comunicações

1. A Central de Comunicações é responsável 
pela centralização de informações e correspon-
dência recebidas ou emitidas de ou para a Polí-
cia Municipal de vila Nova de gaia.
2. Compete à Central de Comunicações, a ges-
tão e exploração dos meios rádio utilizados 
pela Polícia Municipal. 
3. A Central de Comunicações da Polícia Muni-
cipal de vila Nova de gaia deve estar sempre 
inteirada de qualquer acontecimento impor-
tante que ocorra nos serviços dando conheci-
mento do mesmo, com a brevidade possível, ao 
chefe direto, que, por sua vez, o transmitirá ao 
Comandante da Polícia Municipal. 
4. As ordens emitidas pela Central são sempre 
soberanas, sobrepondo-se a todas as restantes 
ordens, com excepção das emitidas pela estru-
tura hierárquica: Presidente da Câmara, vice-
-Presidente, vereador do Pelouro e Comandan-
te da Polícia.
5. Sempre que haja alteração das ordens emiti-
das pela Central, nos termos do número ante-
rior, estas devem ser imediatamente comunica-
das à Central pelo respetivo agente. 

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

sões
1. Dada a sua especificidade, o uso e manuten-
ção do material de transmissões, deve ser ex-
tremamente cuidadoso.
2. Ao iniciar o serviço, os elementos aos quais 
sejam distribuídos emissor/recetor, de veículo 

ou portátil, devem comprovar o seu funciona-
mento sendo responsáveis pelos mesmos até à 
sua entrega, no fim do serviço.
3. Quando existir canal de reserva, este é uni-
camente utilizado para os casos de justificada 
necessidade.

TÍTULo Iv
NorMAS DE FUNCIoNAMENTo INTErNo

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

Artigo 52.°
Comunicações de rádio

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

Artigo 53.°
Comunicações ao Superior hierárquico

Sem prejuízo das comunicações obrigatórias, o 
subordinado deve comunicar ao superior hie-
rárquico que dele se aproximar, o estado de de-
senvolvimento do serviço desempenhado.

Artigo 54°
Informações à Central de Comunicações

Para além do precedentemente exposto, a Cen-
tral de Comunicações da Polícia Municipal de 
vila Nova de gaia deve estar sempre inteirada 
de qualquer acontecimento importante que 
ocorra nos serviços e dele dar conhecimento, 
com a brevidade possível, ao chefe direto, que, 
por sua vez, o transmite ao Comandante da Po-
lícia Municipal.
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Artigo 55.°
Cumprimento de Atos Processuais, Judiciais 

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

Artigo 56.°
A Continência

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

Artigo 57. °
Execução da Continência

1. A continência executa-se de pé, e será inicia-
da pelo funcionário de inferior categoria hierár-
quica e correspondida pelo superior.
2. Na execução da continência deve o agente 
observar o seguinte:
a) Ser efetuada com um gesto vivo, elevando 
a mão direita aberta, no prolongamento do 
antebraço, com os dedos estendidos e unidos 
de modo que a última falange do indicador vá 
ficar a tocar no sobrolho direito ou no ponto 
correspondente da cobertura da cabeça com a 
palma um pouco inclinada para baixo, o braço 
sensivelmente horizontal no alinhamento dos 
ombros;
b) Desfaz-se a continência levando energica-
mente o braço ao lado do corpo.
c) Se não se traz boné, toma-se uma atitude 
respeitosa, dirigindo natural e francamente a 
cara para a entidade que recebe o cumprimen-
to.
d) Se o agente é portador de um objeto na mão 
direita, passa-o para a mão esquerda e faz a 
continência.
3. os Agentes que conduzam qualquer viatura, 
ou motociclo, não prestam continência.
4. Nos serviços em que não é utilizado o unifor-
me, a continência será a referida na alínea c) do 
número 2.
5. Em lugares fechados atua-se como está des-
crito nos números anteriores, segundo os ca-
sos, devendo levantar-se previamente e fazer 

de seguida a continência.

Artigo 58.°
Direito à Continência

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

Artigo 59.°
remissões

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

Artigo 60.°
Entrada em vigor

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