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assemBleia

a.1. MiNUTa Da aTa 28
reunião Extraordinária de 27.05.2019
Aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de 
dois mil e dezanove, a Assembleia Municipal de 
vila Nova de Gaia, reunida em Sessão Extraor-
dinária, tomou as seguintes deliberações: 
1) Foi o ponto 2 da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da proposta da Câmara Muni-
cipal quanto à Lei nº 50/2018, de 16 de agosto – 
Lei-Quadro da Transferência de Competências 
para as Autarquias Locais e para as Entidades 
Intermunicipais (Diplomas setoriais): 1. Delibe-
rar, em reforço das deliberações tomadas em 
setembro, pela não aceitação de todas as trans-
ferências das competências no ano de 2019 
cujos diplomas setoriais foram já publicados 
e deste em particular (transporte turístico de 
passageiros e do serviço público de transpor-
te de passageiros regular em vias navegáveis 
interiores) e posterior envio, dentro dos pra-
zos legalmente fixados e supra identificados; à 
Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL); 
2. Continuar a pugnar pela concretização do 
processo de descentralização, com clareza de 
meios e de responsabilidades municipais; 3. As-
sumir a reanálise desta decisão até 30 de junho 
de 2019, com efeitos para 2020, já com a devi-
da clarificação, assim se espera, dos Diplomas 
setoriais e da sua tradução financeira”, aprova-
do por unanimidade. 
2) Foi o ponto 3 da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da proposta da Câmara Mu-
nicipal quanto à autorização da abertura do 
procedimento concursal para a constituição 
de reserva de recrutamento para 380 postos 
de trabalho, no âmbito das Atividades de Enri-
quecimento Curricular (AEC) para o ano letivo 
2019/2020, nos termos do n.º 5 do artigo 30.º 
da LGTFp e ao abrigo da exceção prevista no 
n.º 7 do mesmo artigo”, aprovado por unanimi-
dade. 
3) Foi o ponto 4 da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da proposta da Câmara Mu-
nicipal quanto ao Contrato programa a celebrar 
entre o Município de vila Nova de Gaia e a INo-
vAGAIA, para apoio financeiro, no valor de 178 
350,00€ (Cento e setenta e oito mil, trezentos 
e cinquenta euros)”, aprovado por Maioria, com 
02 votos contra da CDu, 11 abstenções (06 do 
pSD, 02 do CDS-pp, 02 do BE e 01 do pAN) e 35 

votos a favor (20 do pS e 15 do Grupo Municipal 
dos presidentes de Junta de Freguesia do pS). 
4) Foi o ponto 5 da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da proposta da Câmara Mu-
nicipal quanto à autorização da repartição de 
encargos relativo à Empreitada de reabilita-
ção da Feira dos Carvalhos, em cumprimento 
do artigo 22.º do DL n.º 197/99, de 08 de junho, 
repristinado pela resolução da Assembleia da 
república n.º 86/2011, de 11 de abril”, aprovado 
por unanimidade. 
5) Foi o ponto 6 da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da proposta da Câmara Mu-
nicipal quanto à autorização da repartição de 
encargos relativo ao Concurso público com pu-
blicidade Internacional no JouE para a presta-
ção de Serviços de Tratamento, Medição e Ma-
nutenção da Qualidade do Ar e da Água, nas 
piscinas Municipais do Concelho de vila Nova 
de Gaia”, aprovado por Maioria, com 02 absten-
ções da CDu e 46 votos a favor (20 do pS e 15 
do Grupo Municipal dos presidentes de Junta 
de Freguesia do pS, 06 do pSD, 02 do CDS-pp, 
02 do BE e 01 do pAN). 
6) Foi o ponto 7 da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da proposta da Câmara Mu-
nicipal quanto à autorização de repartição de 
encargos relativo à Empreitada de reabilita-
ção do Auditório da Assembleia Municipal, em 
cumprimento do artigo 22.º do DL n.º 197/99, 
de 08 de junho, repristinado pela resolução da 
Assembleia da república n.º 86/2011, de 11 de 
abril”, aprovado por unanimidade. 
7) Foi o ponto 8 da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da proposta da Câmara Mu-
nicipal quanto à autorização de repartição de 
encargos relativo à Construção do Edifício Mul-
tiusos do Fórum de Cidadania de Canelas, em 
cumprimento do artigo 22.º do DL n.º 197/99, 
de 08 de junho, repristinado pela resolução da 
Assembleia da república n.º 86/2011, de 11 de 
abril”, aprovado por unanimidade. 
E, nada mais havendo a tratar, foi esta reunião 
dada por encerrada eram 22 horas e 27 minutos 
do dia 27 de maio de 2019, da qual se lavrou a 
presente Minuta de Ata, a qual vai ser lida, e as-
sinada pelo Senhor primeiro Secretário e pelo 
Senhor presidente da Assembleia Municipal, e 
que foi aprovada por unanimidade. 
primeiro Secretário, José Manuel Couto
presidente da Assembleia Municipal, Albino Al-
meida.

A. ASSEMBLEIA MuNICIpAL
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B.1. aTa N.º 9
rEuNIÃo pÚBLICA DA CâMArA rEALIZADA 
No SALÃo NoBrE DA JuNTA DE FrEGuESIA 
DE 
S. FÉLIX DA MArINhA EM 06 DE MAIo DE 2019
prESENTES:
- o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues
- o Senhor vereador, Eng.º patrocínio Miguel 
vieira de Azevedo
- A Senhora vereadora, Dra. Maria Elisa vieira 
da Silva Cidade oliveira 
- o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura
- o Senhor vereador, Dr. José Guilherme Sarai-
va de oliveira Aguiar
- o Senhor vereador, Dr. Manuel António Cor-
reia Monteiro
- A Senhora vereadora, Engª. paula Cristina 
Martins Carvalhal
- o Senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro
- o Senhor vereador, Arq. José valentim pinto 
Miranda
- o Senhor vereador, Dr. Elísio Ferreira pinto
- A Senhora vereadora, Dra. Marina raquel Lo-
pes Mendes Ascensão
prESIDIu À rEuNIÃo: 
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues.
SECrETArIou A rEuNIÃo: 
A Senhora Diretora Municipal de Administração 
e Finanças, Dra. Manuela Garrido.
horA DA ABErTurA: 15 horas.
horA DE ENCErrAMENTo: 17 horas e 3 mi-
nutos.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues fez uma breve apresentação 
das reuniões de Câmara públicas desconcen-
tradas nas diferentes freguesias, concedendo a 
palavra ao Senhor presidente de Junta de Fre-
guesia de S. Félix da Marinha, Sr. Carlos pinto, 
tendo-se seguido a referida intervenção.
o Senhor presidente da Junta de Freguesia de 
S. Félix da Marinha cumprimentou todos os pre-
sentes, nomeadamente, o Senhor presidente da 
Câmara e o Executivo. Disse ser interessante a 
realização de reuniões públicas nas freguesias 
do concelho e agradeceu a presença, na pre-
sente reunião de Câmara, das Coletividades, 

dos Bombeiros da Aguda e dos presidentes de 
Junta de Serzedo e pedroso. Que a presente 
reunião é importante para a freguesia de S. Félix 
da Marinha, porque serão colocadas questões 
de interesse para a freguesia e seus fregueses.

pErÍoDo ANTES DA orDEM Do DIA
poNTo prÉvIo Nº 1

o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura apresentou o ponto prévio que a seguir 
se transcreve:
“Taxa de Cidade
Tendo entrado em vigor na parte final de 2018, 
a Taxa de Cidade, vulgo Taxa Turística, vila 
Nova de Gaia, importa agora avaliar o impac-
to da mesma em termos orçamentais, nomea-
damente quanto ao que represente de receitas 
para o Município, sabendo que o valor a cobrar 
em 2019 se estima em 3 ME.
Nesse sentido e sabendo que a Taxa de Cida-
de cobrada no período compreendido entre 1 
de outubro a 31 de março é de 1 euro por cada 
noite de estada, até um total de 7, perguntamos 
se já existe alguma informação relativa ao mon-
tante arrecadado pelo Município no primeiro 
trimestre de 2019.
vila Nova de Gaia, 6 de maio de 2019.
o Grupo de vereadores do pSD”

poNTo prÉvIo Nº 2
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura apresentou o ponto prévio que a seguir 
se transcreve:
“relatório STCp
Em novembro passado, foi presente à Câma-
ra, o relatório de gestão dos STCp, reportado 
a setembro de 2018 e cuja partilha na altura 
consideramos relevante, tendo em conta a par-
ticipação social do Município de Gaia naquela 
entidade.
Nesse sentido e, iniciando-se agora uma nova 
fase ao nível dos transportes públicos na Área 
Metropolitana do porto, entendemos que seria 
importante para os gaienses terem acesso a re-
latórios mais atualizados sobre a atividade dos 
STCp
Assim e tendo por base a informação do último 
relatório reportado a 30 de setembro de 2018, 
que apresentava em termos de resultado líqui-
do, um prejuízo superior a 5 milhões de euros 
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e onde alguns indicadores de satisfação dos 
utilizadores eram de clara insatisfação, pergun-
tamos se já existem relatórios e contas reporta-
dos a 31.12.2018, bem como indicadores de ati-
vidade mais recente e se está prevista a curto 
prazo a disponibilização desta informação.
vila Nova de Gaia, 6 de maio de 2019.
o Grupo de vereadores do pSD”
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues, informou que a resposta à 
1ª questão colocada pelo Senhor vereador, será 
dada por escrito. 
No que diz respeito à 2ª questão colocada, dis-
se que em Dezembro foi elaborado um relató-
rio final e anual, que está disponível no site dos 
STCp, mas que fará chegar a todos os vereado-
res. relativamente à insatisfação da operação 
da STCp e à evolução financeira, disse que o 
ponto de situação, que julga poder apresentar 
durante o mês de Junho, será melhor. Disse ser 
verdade que ao longo dos governos do pSD, al-
tura em que não se contratou um único moto-
rista e em que os autocarros estavam imobiliza-
dos por falta de peças, as pessoas reclamaram 
pelo incumprimento dos horários, pela falta de 
novas carreiras, etc. Atualmente, com a gestão 
intermunicipal, ocorreram melhorias, nomeada-
mente, foram contratados cerca de 120 novos 
motoristas e adquiridos cerca de 70 autocarros, 
com a vantagem de que estes autocarros são 
exatamente produzidos em vila Nova de Gaia. 
Disse ser um ponto de partida interessante para 
um modelo de gestão que começou por ser in-
termunicipal e que se pretende avançar para a 
“tomada” de propriedade dos STCp. Que aqui-
lo que existe presentemente, é um contrato de 
gestão a 7 anos, é um mero contrato de gestão 
delegada em que os municípios servidos pela 
STCp, tratam da gestão corrente. Disse que, no 
próximo mês, provavelmente, surgirá uma boa 
notícia, que é o facto do município ou de os 
municípios serem ressarcidos de parte do in-
vestimento que fizeram, porque a evolução foi 
claramente favorável, pelo que, se antevê que o 
município de Gaia venha a receber uma parcela, 
que resulta dos indicadores financeiros positi-
vos que decorreram nos últimos tempos. Disse 
que o concurso que vai ser lançado, respeita 
integralmente a vontade do município de Gaia 
de manter a STCp na rede que está a operar, 

neste momento, sem alterações significativas, 
mas também alargar a uma rede com melhor 
qualidade dos autocarros, qualidade de servi-
ço e um conjunto de mais-valias, desde WiFi 
gratuito, até à acessibilidade de pessoas com 
mobilidade reduzida. Que são aspetos que re-
sultam dos novos autocarros, das novas exigên-
cias do concurso e que vão permitir uma maior 
qualidade de serviço de transporte, em todo o 
concelho de vila Nova de Gaia e em toda a Área 
Metropolitana do porto. Disse antever que os 
próximos meses sejam de alguma negociação 
e de alguma tensão, porque há muitos interes-
ses em jogo, mas o interesse fundamental de 
um concurso público é cumprir a lei. Que a lei 
obriga a lançar concursos públicos metropoli-
tanos, em vez de concessões automáticas ano 
após ano, em que o serviço se degrada e não 
há fiscalização. Que há um conjunto de mais 
valias que resultará deste concurso, o qual não 
estará pronto no dia 3 de Dezembro, como se-
ria expectável, mas estará pronto a tempo de 
se verem melhorias significativas que mostram 
que o passe o único foi apenas um instrumento 
de valorização do transporte público, na Área 
Metropolitana do porto e no concelho de vila 
Nova de Gaia. Disse que a este elemento acres-
ce a total priorização dos transportes na políti-
ca municipal quer porque a Câmara compartici-
pou a STCp quer porque comparticipou o passe 
único, pagando uma comparticipação para que 
os cidadãos possam ter um passe integrado in-
termodal quer porque passou-se a ter uma área 
de jurisdição, por via do contrato de delegação 
de competências, que permite aos municípios 
intervir, por exemplo, no projeto final de reabili-
tação da linha do Norte, que vai levar à supres-
são de todas as passagens niveladas, que serão 
substituídas por passagens desniveladas, bem 
como, a extensão do metro até vila d’Este e o 
hospital de Gaia, que será complementada com 
a criação de um shuttle de Grijó e Carvalhos até 
Santo ovídio. Disse que o contrato de delega-
ção de competências poderá vir a ser extinto 
por deliberação da Câmara Municipal, se entre-
tanto se vier a consumar a tomada da proprie-
dade ou a municipalização integral da gestão 
da STCp e dos seus ativos e a criação da em-
presa metropolitana de transportes, que julga 
estar em discussão nas próximas semanas. 
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PRESiDÊNCia/VEREaÇÃo
AprovAçÃo DEFINITIvA DA ATA Nº 08 DA 
rEuNIÃo (pÚBLICA) DE CâMArA rEALIZA-
DA EM 15 DE ABrIL DE 2019
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
1, apenas no original.
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura, interveio, referindo que pretende entre-
gar um documento relativamente à sua inter-
venção na reunião de 15 de abril de 2019, no 
que respeita ao ponto 5 da reunião, sobre a 
“Anulação do Acordo celebrado entre o Muni-
cípio de v. N. Gaia e a Junta de Freguesia de 
oliveira do Douro e a Associação oliveirense 
de Socorros Mútuos” cujo objeto era o apoio a 
questões materiais e imateriais do equipamen-
to social designado “Complexo Intergeracional 
Quinta dos Avós”.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar definitivamente a Ata nº 08 da reunião 
pública de Câmara, realizada em 15 de abril de 
2019.
rELATÓrIo E CoNTAS 2018 DA GAIApoLIS – 
SoCIEDADE pArA o DESENvoLvIMENTo Do 
proGrAMA pÓLIS EM vILA NovA DE GAIA, 
S.A.
EDoC/2019/17986
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: “Ao Sr. vice-
-presidente. À Câmara, para conhecimento. 
26.04.2019”
o Senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro apresentou a intervenção que a seguir 
se transcreve:
“relatório e Contas GAIApoLIS 2018
pouco ou nada havendo a dizer sobre as contas 
relativas ao exercício de 2018, dada a inativida-
de da empresa, verificamos que não foi ainda 
possível proceder ao encerramento da socie-
dade até 31.12.2018 face à obrigatoriedade da 
prestação de caução por parte dos acionistas, 
relativo a um processo judicial no qual a Gaia-
polis é demandada no pagamento de uma in-
demnização de 10,5M de euros. 
No entanto e conforme é dito no referido re-
latório e contas de 2018 com a publicação da 
LoE 2019, nomeadamente nos termos do arti-

go 145º, relativa aos encargos de liquidação, é 
dispensada a prestação da caução prevista no 
nº 3, do artigo 154º do Código das Sociedades 
Comerciais, pelo que esta alteração permitirá à 
sociedade encerrar a sua atividade, desoneran-
do os acionistas de prestar a referida caução.
Assim, aproveitando esta alteração fiscal, é nos-
so entendimento de que se justifica plenamen-
te o encerramento tão breve quanto possível 
da sociedade, pondo fim a uma etapa bastante 
difícil e penosa para a empresa e que se vem 
arrastando há já muitos anos.
vila Nova de Gaia, 6 de maio de 2019
o Grupo dos vereadores do pSD”
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues, disse não haver nenhum 
arrastamento penoso nem nenhum problema 
do ponto de vista fiscal que tenha sido criado 
recentemente. Que o único problema que ocor-
reu é que, desde 2008, a Câmara Municipal ti-
nha-se esquecido de fazer os relatórios anuais, 
pelo que, entre 2008 a 2013, não havia dados 
financeiros sobre a empresa e, quando se che-
gou a 2013, houve a necessidade de recompilar 
tudo, para agora se poder apresentar relatórios 
anuais. Que, por outro lado, também é verdade 
que a Câmara sem vender o património que lá 
existe, não consegue fechar e o património não 
foi possível vender porque tinha ónus que lhe 
tinha sido colocado por parte da própria Câma-
ra Municipal. Disse estar preocupado com esse 
processo judicial, porque é mais um processo 
que resulta da irresponsabilidade da gestão 
pSD-CDS em vila Nova de Gaia que, no âmbi-
to do programa Gaiapolis, deixou um programa 
inaugurado, mas com um ónus de 10 milhões 
de euros, que desconhece quem e quando vai 
ser pago. 
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.

DEPaRTaMENTo DE PESSoaL
pEDIDo DE ABErTurA DE proCEDIMENTo 
CoNCurSAL pArA CoNSTITuIçÃo DE rE-
SErvA DE rECruTAMENTo pArA 380 poS-
ToS DE TrABALho No âMBITo DAS ATIvI-
DADES DE ENrIQuECIMENTo CurrICuLAr 
– (AEC)
EDoC/2019/25887
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
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3, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
30.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, sub-
meter a autorização da Assembleia Municipal, 
nos termos do nº 5, do artigo 30º da LGTFp e ao 
abrigo da exceção prevista no nº 7 do mesmo 
artigo, a abertura do procedimento concursal 
para constituição de reserva de recrutamento 
para 380 postos de trabalho, no âmbito das Ati-
vidades de Enriquecimento Curricular – (AEC), 
nos termos informados.

DEPaRTaMENTo DE aSSUNToS JURÍDiCoS
proC. 179/99 1ª vArA MISTA Do TrIBuNAL 
DE vILA NovA DE GAIA, AuTorES: ABÍLIo 
JoSÉ pErEIrA MELo oLIvEIrA CouTo E ou-
Tro, rÉ: CâMArA MuNICIpAL DE vILA NovA 
DE GAIA
EDoC/2019/25146
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 DMAF. À Câma-
ra. 26.04.2019”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
proCESSo 1023/18.9T9vNG Do MINISTÉrIo 
pÚBLICo – proCurADorIA DA rEpÚBLICA 
DA CoMArCA Do porTo – DIAp – 12ª SEC-
çÃo Do porTo
EDoC/2019/26830
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. À 
DMuA. 30.04.2019”
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
5, apenas no original.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse que o presente pro-
cesso decorreu de duas tomadas de posição 
pública dos Senhores vereadores do pSD, que 
denunciaram a violação do pDM na construção 
da praça e a violação do pDM no centro de ins-
peções de São Félix da Marinha. Que o presi-
dente da Câmara, como lhe compete, instruiu 
uma participação ao Ministério público, soli-
citando que verificasse a denúncia, porque se 
trata de uma denúncia particularmente grave, 
porque poderia implicar, no limite, a perda de 
mandato. Que o Ministério público analisou am-
bos os processos e fundiu-os num só processo. 

Que destes processos decorreu o arquivamen-
to, demonstrando que não houve nenhuma vio-
lação do pDM e se no Centro de Inspeções de 
São Félix da Marinha tivesse havido violação do 
pDM, essa violação teria ocorrido no mandato 
da Junta de Freguesia e da Câmara anteriores 
e não no atual mandato. Disse saber bem que 
o propósito destas afirmações é lançar notícias 
que lancem lama para cima das pessoas e de-
pois quando o processo é arquivado, quase um 
ano depois, já ninguém dá qualquer importân-
cia, mas a Câmara e os munícipes presentes fi-
cam a saber que, mais uma vez, foram lançadas 
duas atoardas e que o Ministério público fisca-
lizou e concluiu que os procedimentos da Câ-
mara Municipal foram irrepreensíveis. Disse que 
o documento é claramente objetivo no que diz 
respeito a toda a tramitação e será enviado aos 
serviços, com os agradecimentos pela diligên-
cia com que assumiram este processo, como 
também será enviado à Junta de freguesia de 
S. Félix da Marinha.  
o Senhor vereador, Dr. José Guilherme Saraiva 
de oliveira Aguiar disse tratar-se de duas de-
núncias graves e todos sabem que a violação 
do pDM implica a perda de mandato. Que se 
está a falar de um ilícito que põe em causa a 
manutenção de um determinado Executivo. 
Que nas reuniões de 22 de janeiro de 2018 e de 
19.02.2018, o Senhor vereador, Dr. Joaquim Can-
cela Moura fez a denúncia de duas violações do 
pDM. Disse que o Senhor Delegado do Minis-
tério público refere e passou a citar “em suma, 
afigura-nos que as decisões de licenciamento 
mostram-se fundamentadas pelas normas que 
se julgaram pertinentes e aplicáveis, na convic-
ção expressa de que não foram violadas nor-
mas urbanísticas e não resulta minimamente in-
diciado pelo simples compulsar dos autos, que 
lhes tenha pré- existido o intuito de informar, 
prestar informação falsa ou decidir em descon-
formidade com o teor das leis ou regulamen-
tos aplicáveis. Ademais no processo de licen-
ciamento do centro de inspeções de veículos, 
todas as informações/pareceres prestadas por 
entidades externas foram favoráveis, tanto bas-
ta para que se imponha a prolação do despa-
cho de não acusação. Face ao exposto e não se 
vislumbrando quaisquer de outras diligências a 
efetivar determino o arquivamento do inquérito 
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ao abrigo do disposto no artigo do Código de 
processo penal.” Disse que esta decisão ainda 
não transitou em julgado, há hipótese de re-
querer a instrução, mas é extraordinariamente 
grave e há que perder de uma vez por todas a 
mania de lançar falsas afirmações em reuniões 
públicas, para que a comunicação social faça 
delas, notícia. Que nesta conformidade, propôs 
que, ao transitar que seja em julgado este des-
pacho, que se faça um processo-crime por de-
núncia caluniosa contra o Senhor vereador que 
proferiu estas acusações. 
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura disse que este processo redonda num 
pedido de auto sindicância. reiterou que pes-
soalmente não formulou uma queixa por viola-
ção do pDM. Que pretende clarificar e foi isso 
que percebeu dos documentos, o Senhor pre-
sidente da Câmara entendeu que era suscetí-
vel de ser sindicado pelo Ministério público, o 
procedimento que tinha sido discutido nas reu-
niões de câmara. Que pessoalmente não fez ne-
nhuma denúncia relativamente a nenhuma vio-
lação de pDM e relativamente ao edifício praça, 
terá apresentado a questão à Câmara, por via 
de uma carta anónima que foi entregue aos ve-
readores do pSD. Que relativamente à questão 
relacionada com o Centro de Inspeções, dis-
se ter feito uma intervenção com base numa 
preocupação manifestada por um conjunto de 
munícipes, que estavam preocupados com a si-
tuação e cujas considerações não implicavam 
nenhuma acusação de violação das normas do 
pDM. Disse confessar que nem sequer sabia 
que o Senhor presidente da Câmara teria man-
dado averiguar sobre a regularidade do proce-
dimento. 
o Senhor vereador, Dr. José Guilherme Saraiva 
de oliveira Aguiar disse que todas as declara-
ções que são feitas na reunião de Câmara por 
pessoas que estão legalmente imbuídas de po-
deres políticos no executivo de vila Nova de 
Gaia, têm a sua responsabilidade e as decla-
rações feitas, foram graves. Que a declaração 
apresentada é manifestamente caluniosa, difa-
matória e com consequências, que se fossem 
dadas como provadas, acarretaria uma perda 
de mandato. reiterou a sua proposta, dizendo 
que se deve acabar com situações similares, em 
que se proferem decisões com base em car-

tas anónimas, com base em abaixo-assinados 
e quem faz essas declarações tem de ser res-
ponsabilizado. Que logo que seja transitado em 
julgado este despacho do Senhor procurador, 
propôs que o município de vila Nova de Gaia, 
em defesa do bom nome, da honra e da consi-
deração de todos os seus membros, deve ins-
taurar um procedimento criminal, por denúncia 
caluniosa. 
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse que o Senhor vereador 
tem toda a razão, não fez queixa nenhuma, fez 
algo muitíssimo mais astuto, foi formular afir-
mações, porque quem formula uma queixa tem 
dúvidas e legitimamente pede uma sindicân-
cia às entidades que entende. Que o que o Se-
nhor vereador fez, foi uma coisa mais desaver-
gonhada, que foi afirmar coisas numa reunião 
de câmara, imputando as responsabilidades, 
nomeadamente violação do pDM, aos autar-
cas e aos serviços. Que, pessoalmente, enten-
deu enviar o assunto ao Ministério público, não 
como processo-crime, mas como participação 
de auto sindicância. Que aquilo que imaginou 
que o Senhor vereador hoje faria, num último 
pingo de vergonha, seria pedir desculpas, mas 
isso não se verificou e o Senhor vereador optou 
por “esconder a mão que atirou a pedra”. Que, 
pessoalmente, enviou o assunto para o Minis-
tério público, não porque tivesse dúvidas, mas 
porque perante a lama lançada contra as pes-
soas, só lhe restou uma alternativa, que foi que 
alguém de fora verificasse a veracidade dos 
factos e, assim, o Ministério público averiguou e 
deu razão à Câmara. 
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura relativamente a esta matéria, disse re-
jeitar liminarmente as interpretações e as con-
clusões que o Senhor presidente faz das suas 
intervenções e que não serviu-se de nenhum ex-
pediente para colocar as questões. Que houve 
uma questão que foi objetivamente colocada e, 
sobre a mesma, terá pedido esclarecimentos à 
Câmara, através de um documento que lhe terá 
chegado de forma anónima. Que relativamente 
ao centro de inspeções de veículos, terá feito 
um conjunto de considerações, em que diver-
gia relativamente à forma como foi aprovado 
ou não, o próprio processo e isso deve-se exa-
tamente à interpretação feita das normas e do 
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procedimento, isto é, à própria tramitação do 
licenciamento. Disse estar de consciência tran-
quila e que rejeita liminarmente qualquer das 
imputações feitas. Disse não ser necessário que 
passe o prazo para requerer a instrução, porque 
a única pessoa de quem depende um impulso 
processual, é do presidente da Câmara. 
Deliberação:
A Câmara tomou conhecimento.
Saiu da reunião o Senhor presidente da Câma-
ra, prof. Dr. Eduardo vítor rodrigues.

DiREÇÃo MUNiCiPaL DE aDMiNiSTRaÇÃo E 
FiNaNÇaS

pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor €156,40 (CENTo E CINQuEN-
TA E SEIS EuroS E QuArENTA CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo A ALpENDurADA, No 
DIA 05 DE ABrIL DE 2019, SoLICITADo pELo 
CoLÉGIo DE GAIA
EDoC/2019/21626
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. 
12.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, no 
valor €156,40 (cento e cinquenta e seis euros e 
quarenta cêntimos), para deslocação a Alpen-
durada, no dia 05 de abril de 2019, solicitado 
pelo Colégio de Gaia, nos termos informados.
Entrou na reunião o Senhor presidente da Câ-
mara, prof. Dr. Eduardo vítor rodrigues.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €89,92 (oITENTA E NovE 
EuroS E NovENTA E DoIS CÊNTIMoS), pArA 
DESLoCAçÃo Ao FÓruM DA MAIA, No DIA 
04 DE ABrIL DE 2019, SoLICITADo pELo 
CENTro pAroQuIAL SÃo JoÃo BApTISTA 
DE CANELAS
EDoC/2019/21341
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. 
12.04.2019”

Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €89,92 (oitenta e nove euros e noventa 
e dois cêntimos), para deslocação ao Fórum da 
Maia, no dia 04 de abril de 2019, solicitado pelo 
Centro paroquial São João Baptista de Canelas, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €67,60 (SESSENTA E SETE 
EuroS E SESSENTA CÊNTIMoS), pArA DES-
LoCAçÃo Ao porTo, No DIA 02 DE ABrIL 
DE 2019, SoLICITADo pELA ESCoLA BÁSICA 
DE ALDEIA NovA
EDoC/2019/20695
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. 
12.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €67,60 (sessenta e sete euros e ses-
senta cêntimos), para deslocação ao porto, no 
dia 02 de abril de 2019, solicitado pela Escola 
Básica de Aldeia Nova, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €74,47 (SETENTA E QuA-
Tro EuroS E QuArENTA E SETE CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo Ao porTo, No DIA 01 
DE ABrIL DE 2019, SoLICITADo pELA ESCo-
LA BÁSICA ADrIANo CorrEIA DE oLIvEIrA
EDoC/2019/20662
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. 
12.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €74,47 (setenta e quatro euros e qua-
renta e sete cêntimos), para deslocação ao por-
to, no dia 01 de abril de 2019, solicitado pela 
Escola Básica Adriano Correia de oliveira, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
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TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor DE €66,25 (SESSENTA E 
SEIS EuroS E vINTE E CINCo CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo Ao porTo, No DIA 09 
DE ABrIL DE 2019, SoLICITADo pELo CEN-
Tro DE DIA E JArDIM DE INFâNCIA SALvA-
Dor CAETANo E ANA CAETANo
EDoC/2019/22458
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. 
24.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €66,25 (sessenta e seis euros e vinte e 
cinco cêntimos), para deslocação ao porto, no 
dia 09 de abril de 2019, solicitado pelo Centro 
de Dia e Jardim de Infância Salvador Caetano e 
Ana Caetano, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor DE €389,96 (TrEZENToS E 
oITENTA E NovE EuroS E NovENTA E SEIS 
CÊNTIMoS), pArA DESLoCAçÃo A FÁTIMA, 
No DIA 17 DE ABrIL DE 2019, SoLICITADo 
pELo CENTro DE CuLTurA E DESporTo 
DoS TrABALhADorES DE vILA NovA DE 
GAIA
EDoC/2019/24590
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. 
24.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor de €389,96 (trezentos 
e oitenta e nove euros e noventa e seis cên-
timos), ou seja, o valor de €272,97 (duzentos 
e setenta e dois euros e noventa e sete cênti-
mos), para deslocação a Fátima, no dia 17 de 
abril de 2019, solicitado pelo Centro de Cultura 
e Desporto dos Trabalhadores de vila Nova de 
Gaia, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor DE €689,20 (SEISCENToS 

E oITENTA E NovE EuroS E vINTE CÊNTI-
MoS), pArA DESLoCAçÃo A LISBoA, No DIA 
17 DE ABrIL DE 2019, SoLICITADo pELA ES-
CoLA BÁSICA DA GrANJA
EDoC/2019/24598
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. 
26.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €689,20 (seiscentos e oitenta e nove 
euros e vinte cêntimos), para deslocação a Lis-
boa, no dia 17 de abril de 2019, solicitado pela 
Escola Básica da Granja, nos termos informa-
dos.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor DE €283,03 (DuZENToS E 
oITENTA E TrÊS EuroS E TrÊS CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo A GuIMArÃES, No DIA 
09 DE MArço DE 2019, SoLICITADo pELo 
AGrupAMENTo DE ESCoLAS DE CANELAS
EDoC/2019/15002
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. 
04.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €283,03 (duzentos e oitenta e três 
euros e três cêntimos), para deslocação a Gui-
marães, no dia 09 de março de 2019, solicitado 
pelo Agrupamento de Escolas de Canelas, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 
TAXA DE DErrAMA MuNICIpAL pELo pErÍo-
Do DE 5 ANoS, SoLICITADo por TEIXEIrA-
TrANS – TrANSporTES, LDA
EDoC/2019/15696
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. 
24.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, in-
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deferir o pedido de dispensa do pagamento da 
taxa de derrama municipal pelo período de 5 
anos, solicitado por TEIXEIrATrANS – TrANS-
porTES, LDA, nos termos informados.
AJuSTE DIrETo pArA A “prESTAçÃo DE 
SErvIçoS DE vIGILâNCIA E SEGurANçA hu-
MANA pArA o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE 
GAIA
EDoC/2019/20763
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: “Aprovo nos ter-
mos propostos. À Câmara, para ratificação. 
24.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, rati-
ficar o despacho do Sr. presidente datado de 
24.04.2019 que aprovou, nos termos informa-
dos, o seguinte:
1 - Face ao valor considerado que a referida con-
tratação está abrangida, pelas normas constan-
tes do Código dos Contratos públicos (CCp), 
autorizar a adoção do procedimento de ajuste 
direto, nos termos dos pontos ii) da alínea e) n.º 
1 do art.º 24.º e do n.º 4 do artigo 24.º do CCp, 
pelos motivos elencados na informação, forma-
lizando-se o convite através da plataforma ele-
trónica de compras públicas AcinGov.
2 - Aprovar os termos e condições constantes 
no Caderno de Encargos, e ofício Convite, nos 
termos da alínea a) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 40.º 
do CCp.
3 – Definir, para a presente aquisição, como pre-
ço base o valor de Euros 750.000,00 €, ao qual 
acresce o IvA à taxa legal em vigor de 23%, nos 
termos do disposto no número 1, do artigo 47º 
do CCp.
4 – Autorizar que se proceda ao envio de con-
vite à entidade sugerida pelos serviços requisi-
tantes:
- ronsegur – rondas e Segurança, Lda., com o 
NIF: 507011724. 
5- Aprovar a dispensa da aplicação do nº 1 do 
artigo 63º da LoE/19 (cf. nº 4 do referido nor-
mativo)
ACorDo DE pArCErIA A CELEBrAr ENTrE 
o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA E A ES-
CoLA SECuNDÁrIA INÊS DE CASTro pArA 
ApoIo No âMBITo DA IMpLEMENTAçÃo Do 
proJETo “1 por ToD@S, GAIA”

EDoC/2019/299
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. 
24.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de parceria a celebrar entre 
o Município de vila Nova de Gaia e a Escola Se-
cundária Inês de Castro, para apoio no âmbi-
to da implementação do projeto “1 por Tod@s, 
Gaia”, nos termos apresentados.
CoNTrATo DE pATroCÍNIo DESporTIvo 
A CELEBrAr ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA 
NovA DE GAIA, o MuNICÍpIo Do porTo, o 
MuNICÍpIo DE MAToSINhoS E o CLuBE WE 
Do SAILING pArA ApoIo FINANCEIro À 
rEALIZAçÃo DoS SEGuINTES EvENToS DES-
porTIvoS “CAMpEoNATo EuropEu DE LA-
SEr STANDArT opEN”, “CAMpEoNATo Eu-
ropEu DE LASEr rADIAL FEMININo opEN” E 
“CAMpEoNATo EuropEu DE LASEr rADIAL 
MASCuLINo opEN”, No vALor ToTAL DE 
€32.500,00 (TrINTA E DoIS MIL E QuINhEN-
ToS EuroS)
EDoC/2019/9328
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. 
24.04.2019”
o Senhor vereador, Dr. José Guilherme Saraiva 
de oliveira Aguiar disse que este contrato de 
patrocínio desportivo já foi aprovado em reu-
nião de Câmara, mas um dos outorgantes não 
era o município do porto, mas sim a empresa 
municipal porto Lazer. Que, entretanto, o mu-
nicípio do porto pretendeu substituir-se como 
outorgante e daí a necessidade de alterar for-
malmente o documento, em reunião do Execu-
tivo. 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a minuta alterada relativa ao contra-
to de patrocínio desportivo a celebrar entre o 
Município de vila Nova de Gaia, o Município do 
porto, o Município de Matosinhos e o Clube We 
Do Sailing, para apoio financeiro à realização 
dos seguintes eventos desportivos “Campeo-
nato Europeu de Laser Standart open”, “Cam-
peonato Europeu de Laser radial Feminino 
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open” e “Campeonato Europeu de Laser radial 
Masculino open”, no valor total de €32.500,00 
(trinta e dois mil e quinhentos euros), nos ter-
mos apresentados.
MINuTA DA ESCrITurA DE ALTErAçÃo À 
ESCrITurA DE CoNSTITuIçÃo DE uM FuN-
Do ESpECIAL DE INvESTIMENTo IMoBILIÁ-
rIo FEChADo DE SuBSCrIçÃo pArTICu-
LAr E CoMprA E vENDA ouTorGADA No 
NoTÁrIo prIvATIvo DESTE MuNICÍpIo EM 
19/12/2008
EDoC/2018/66753
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. 
24.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a minuta da escritura de alteração à escritu-
ra de constituição de um Fundo Especial de In-
vestimento Imobiliário Fechado de Subscrição 
particular e Compra e venda, outorgada no No-
tário privativo deste Município em 19/12/2008, 
nos termos informados.
CoNTrATo-proGrAMA A CELEBrAr EN-
TrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA E 
A INovAGAIA pArA ApoIo FINANCEIro, No 
vALor DE €178.350,00 (CENTo E SETENTA E 
oITo MIL TrEZENToS E CINQuENTA EuroS)
EDoC/2019/23449
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. 
24.04.2019” 
o Senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro apresentou a intervenção que a seguir 
se transcreve: 
“Contrato-programa a celebrar entre o Municí-
pio e a INovAGAIA
Este contrato programa celebrado entre a Câ-
mara Municipal de Gaia e a Inovagaia pretende 
garantir a esta última a estabilidade económi-
co-financeira necessárias não só para o cum-
primento dos objetivos traçados no respetivo 
plano de Atividades e orçamento para 2019, 
mas também para satisfazer os indicadores de 
eficácia e eficiência, constantes do anexo do I 
de mesmo documento. Sendo nesta data, por 
demais evidentes as fragilidades económico-

-financeiras da InovaGaia, justifica-se assim o 
apoio considerado neste contrato programa, 
desde que, ora em diante, seja tido em conta 
que:
1. Este tipo de apoio não pode ser duradouro 
e muito menos eterno, ou seja, é nosso enten-
dimento de que terá de ser fixado um período 
máximo para este tipo de apoio, sob pena de 
não aparecendo resultados palpáveis, deverá 
ser reavaliado o modelo de negócio e conse-
quentemente a própria viabilidade;
2. Serem fornecidas informações de gestão pe-
riódicas, preferencialmente de âmbito semes-
tral, no sentido de se poder avaliar a evolução 
da empresa ao longo de cada exercício;
3. Fazer depender futuros apoios financeiros, 
em função da qualidade e do cumprimento não 
só dos objetivos da empresa, mas também dos 
Indicadores de eficácia e eficiência constantes 
do presente contrato-programa.
vila Nova de Gaia, 6 de maio de 2019
o Grupo dos vereadores do pSD”
o Senhor vereador, Dr. José Guilherme Saraiva 
de oliveira Aguiar disse que o Senhor verea-
dor apresentou uma exposição brilhante, mas 
esqueceu-se qual foi o comportamento dos 
executivos que decidiram fundar a InovaGaia, 
os quais decidiram atribuir-lhe objetivos e com-
participações financeiras, através de contratos 
programa. Que a InovaGaia não é uma empre-
sa municipal, é uma sociedade, cujo acionista 
maioritário é o município de vila Nova de Gaia. 
Disse que a Inovagaia não é uma empresa para 
dar lucros, é uma empresa de incubação de 
novas empresas, numa tentativa de aumentar 
substancialmente a efetivação do sistema em-
presarial em portugal e que está a consegui-lo, 
pois os relatórios da InovaGaia são permanen-
temente de sucesso. 
o Senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro disse que a Inovagaia é uma empresa 
como existem muitas no mercado e há muitas 
incubadoras no setor privado que funcionam 
ou não. Que entende de que não devem haver 
“elefantes brancos” e se uma fundação, uma 
empresa ou uma associação existem é porque 
têm um objetivo, mas não pode ser ad eternum 
um fardo morto para alguém, que tem de su-
portar as contas. Que entende que a Inovagaia 
tem futuro e pode ter viabilidade. É uma ques-
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tão de dedicar atenção e de ter pessoas compe-
tentes e, nesta fase, é preciso definir um plano, 
um Business plan, uma estratégia, para o bom 
funcionamento da empresa. Disse que irá abs-
ter-se na votação, mas pretende que entendam 
ser um voto de confiança, porque esta situação 
dos contratos-programa é uma primeira etapa 
para poder-se viabilizar a Inovagaia. Disse ser 
uma entidade importante para o concelho de 
vila Nova de Gaia, porque pode gerar postos 
de trabalho e o aparecimento de empresas, etc. 
o Senhor vereador, Dr. José Guilherme Sarai-
va de oliveira Aguiar disse que a Inovagaia foi 
alvo de um investimento que o município fez na 
construção do edifício. Que convida o Senhor 
vereador a visitar a Inovagaia e constatar a sua 
realidade atual. Que a Inovagaia é constituída 
por uma direção, cujo presidente é designado 
pelo município, mas todos os restantes mem-
bros da direção são designados por empresas 
associadas à Inovagaia. Que, neste momento, 
deixaram de ser associados, por imperativos le-
gais, a universidade do porto e a universidade 
de Aveiro. 
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse que vale a pena visitar 
a Inovagaia e que convêm fazer a distinção com 
a Leonesa, que é um centro empresarial e a Ino-
vagaia, no seu edifício principal, é uma unidade 
de incubação e os incubados têm uma renda 
simbólica e é impossível garantir, com a gestão 
dos incubados, o suporte financeiro para que 
o edifício funcione com as suas valências. Dis-
se que, ultimamente, a Inovagaia funcionando 
com valências que vão no sentido do acompa-
nhamento e da consultadoria em quadro comu-
nitário, vai dando alguma receita, mas trata-se 
de uma receita muito residual. Que existe um 
conjunto de terrenos, que não entrando nestas 
contas, são ativados pela existência da própria 
InovaGaia. Que há 2 anos quando esta questão 
foi levantada com alguma preocupação, não foi 
por existir contrato programa, foi porque a lei 
impedia contratos-programa, o que é diferente, 
pelo que, entende ser uma boa oportunidade 
para a Inovagaia crescer, mas não será à cus-
ta da sua gestão autónoma, porque não é uma 
empresa nem um centro empresarial. 
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD, 

aprovar o contrato-programa a celebrar entre 
o Município de vila Nova de Gaia e a Inovagaia, 
para apoio financeiro, no valor de €178.350,00 
(cento e setenta e oito mil trezentos e cinquen-
ta euros), nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to a aprovação da Assembleia Municipal.
rECoNhECIMENTo DA prESCrIçÃo DAS 
DÍvIDAS DEBITADAS Ao TESourEIro ATÉ 
31/12/2008 E, CoNSEQuENTEMENTE, A ANu-
LAçÃo DAS MESMAS
EDoC/2019/23985
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
20, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.04.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD, 
reconhecer a prescrição das dívidas debitadas 
ao Tesoureiro até 31.12.2008 e, consequente-
mente, a anulação das mesmas, nos termos in-
formados. 
ABErTurA DE proCEDIMENTo pArA ADEN-
DA Ao CoNTrATo DE prESTAçÃo DE SEr-
vIçoS DE “LoCAçÃo opErACIoNAL DE 
EQuIpAMENToS E SErvIçoS No âMBITo DA 
ATIvIDADE DE CÓpIA, IMprESSÃo, DIGITA-
LIZAçÃo E FAX, INCLuINDo SoFTWArE” – 
AprovAçÃo DA MINuTA rETIFICADA E pEDI-
Do DE prorroGAçÃo Do prAZo, por uM 
pErÍoDo DE 5 DIAS, pArA AprESENTAçÃo 
DE CAuçÃo No MoNTANTE DE €4.819,75 
(QuATro MIL oIToCENToS E DEZANovE Eu-
roS E SETENTA E CINCo CÊNTIMoS)
EDoC/2019/12651
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: “Aprovo. À Câma-
ra, para ratificação. 26.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, rati-
ficar o despacho do Sr. presidente datado de 
26.04.2019 que aprovou a minuta retificada e 
o pedido de prorrogação do prazo, por um pe-
ríodo de 5 dias, para apresentação de caução 
no montante de 4.819, 75€, nos termos infor-
mados. 
CoNCurSo pÚBLICo pArA A CELEBrAçÃo 
DE ACorDoS-QuADro SINGuLArES pArA 
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A MANuTENçÃo DE pAvIMENToS BETuMI-
NoSoS – DECISÃo DE CoNTrATAr, AprovA-
çÃo DAS pEçAS Do proCEDIMENTo E DE-
MAIS ELEMENToS
EDoC/2019/26273
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. 
30.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, au-
torizar a abertura do procedimento “Concurso 
público para a Celebração de Acordos-Quadro 
Singulares para a Manutenção de pavimentos 
Betuminosos” e aprovar a constituição do júri 
e as peças do procedimento, nos termos infor-
mados. 
ADITAMENTo Ao CoNTrATo - proGrAMA 
DE DESENvoLvIMENTo DESporTIvo A CELE-
BrAr ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE 
GAIA E A ASSoCIAçÃo DESporTIvA MÓDI-
CuS DE SANDIM pArA rEvISÃo DA CoMpAr-
TICIpAçÃo FINANCEIrA rELATIvA À EXECu-
çÃo Do proGrAMA DE DESENvoLvIMENTo 
DESporTIvo pArA oBrAS DE rEpArAçÃo, 
MANuTENçÃo E MELhorIA DAS INSTALA-
çÕES – 2018-2019, No vALor SupLEMENTAr 
DE €16.000,00 (DEZASSEIS MIL EuroS)
EDoC/2018/74642
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
23, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
24.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a minuta de aditamento ao Contrato 
- programa de Desenvolvimento Desportivo a 
celebrar entre o Município de vila Nova de Gaia 
e a Associação Desportiva Módicus de Sandim, 
para revisão da comparticipação financeira re-
lativa à execução do programa de desenvol-
vimento desportivo para obras de reparação, 
manutenção e melhoria das instalações – 2018-
2019, no valor suplementar de €16.000,00 (de-
zasseis mil euros), nos termos apresentados. 
CoNTrATAçÃo DE opErAçÕES DE FINAN-
CIAMENTo (Nº 4 Do ArTIGo 25º DA LEI Nº 
75/2013, DE 12 DE SETEMBro E Nº 5 Do ArTI-
Go 49º DA LEI Nº 73/2013, DE 03 DE SETEM-
Bro)

EDoC/2019/26823
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. 
30.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, nos 
termos informados, o seguinte:
- Convidar as Instituições de Crédito a apresen-
tarem propostas para contratação destas ope-
rações de financiamento, dando cumprimento 
ao estabelecido no nº 4, do artigo 25º, da Lei 
nº 75/2013, de 12 de setembro e nº 5, do artigo 
49º, da Lei nº 73/2013 de 3 de setembro, nos 
termos da minuta anexa, sugerindo-se, desde 
já, a consulta às seguintes entidades bancárias:
• Caixa Geral de Depósitos;
• Banco Santander Totta;
• Banco Comercial Português;
• Banco BPI;
• Caixa Económica Montepio Geral
- Aprovar a constituição da comissão de aber-
tura e análise das propostas, nos termos pro-
postos;
- Que, após análise das propostas e apreciado o 
mérito das mesmas, seja remetida à Assembleia 
Municipal, para autorização, a contratação do 
presente empréstimo, nos termos do disposto 
no artigo 49º, da Lei nº 73/2013 e alínea f), do 
nº 1, do artigo 25º, da Lei nº 75/2013, de 12 de 
setembro;
- Dispensar a audiência prévia nos termos do 
disposto na alínea a), do nº 1, do artigo 103º do 
CpA.

DiREÇÃo MUNiCiPaL DE iNFRaESTRUTURaS 
E ESPaÇoS PÚBLiCoS

poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo NA ruA 
Do BArroCo, No Troço CoMprEENDIDo 
ENTrE A ruA JoAQuIM LopES pINTor E A 
ruA DA ChAvINhA – uNIÃo DE FrEGuESIAS 
DE MAFAMuDE E vILAr Do pArAÍSo
EDoC/2019/13778
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
25, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
30.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a postura Municipal de Trânsito, nos 
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termos informados. 
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo NA ruA 
Sr.ª DoS AFLIToS, JuNTo À FoNTE Do vIEI-
ro – uNIÃo DE FrEGuESIAS DE SANDIM, oLI-
vAL, LEvEr E CrESTuMA
EDoC/2019/12550
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
26, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
12.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a postura Municipal de Trânsito, nos 
termos informados. 
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo NA ruA 
DE rAMoS – FrEGuESIA DE CANELAS
EDoC/2019/11394
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. 
12.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a postura Municipal de Trânsito, nos 
termos informados. 
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo NA TrA-
vESSA DAS MATAS – uNIÃo DE FrEGuESIAS 
DE SANTA MArINhA E SÃo pEDro DA AFu-
rADA
EDoC/2016/61311
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. 
12.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a postura Municipal de Trânsito, nos 
termos informados. 
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXAS pELA INTErrupçÃo DE TrâNSI-
To, rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo 
“GrANDE prÉMIo DE MArChA ATLÉTICA”, 
rEALIZADo No DIA 24 DE MArço DE 2019, 
No vALor ToTAL DE €59,60 (CINQuENTA E 
NovE EuroS E SESSENTA CÊNTIMoS), So-
LICITADo pELo CLuBE DE FuTEBoL DE oLI-
vEIrA Do Douro, rEprESENTADo pELA SE-
NhorA DIrETorA ANA CrISTINA oLIvEIrA 
CArNEIro
EDoC/2019/17358

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. 
02.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de ta-
xas pela interrupção de trânsito, relativa à rea-
lização do evento “Grande prémio de Marcha 
Atlética”, realizado no dia 24 de março de 2019, 
no valor total de €59,60 (cinquenta e nove eu-
ros e sessenta cêntimos), solicitado pelo Clube 
de Futebol de oliveira do Douro, nos termos in-
formados. 
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXAS pELA INTErrupçÃo DE TrâNSITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “pro-
CISSÃo”, rEALIZADo No DIA 21 DE FEvE-
rEIro DE 2019, No vALor ToTAL DE €172,20 
(CENTo E SETENTA E DoIS EuroS E vINTE 
CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA FÁBrICA DA 
IGrEJA pAroQuIAL DE SÃo pEDro DE pE-
DroSo
EDoC/2019/9759
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
30, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, relativa 
à realização do evento “procissão”, realizado 
no dia 21 de fevereiro de 2019, no montante de 
120,54€ (cento e vinte euros e cinquenta e qua-
tro cêntimos), correspondente a 70% do valor 
total de €172,20 (cento e setenta e dois euros e 
vinte cêntimos), solicitado pela Fábrica da Igre-
ja paroquial de São pedro de pedroso, nos ter-
mos informados. 
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXAS pELA INTErrupçÃo DE TrâNSITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “ATI-
vIDADES CArNAvALESCAS E MArChE AuX 
FLAMBEAuX”, rEALIZADo NoS DIAS 02, 03 E 
04 DE MArço DE 2019, No vALor ToTAL DE 
€894,00 (oIToCENToS E NovENTA E QuA-
Tro EuroS), SoLICITADo pELA JuNTA DE 
FrEGuESIA DE AvINTES
EDoC/2019/13039
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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. 
12.03.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, relativa à 
realização do evento “Atividades Carnavalescas 
e Marche aux Flambeaux”, realizado nos dias 
02, 03 e 04 de março de 2019, isentando 70% 
do valor total de €894,00 (oitocentos e noven-
ta e quatro euros), solicitado pela Junta de Fre-
guesia de Avintes, nos termos informados. 
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXAS pELA INTErrupçÃo DE TrâNSITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “CAN-
TArES DE ABrIL E CAMINhADA SoLIDÁrIA 
DA LuTA porTuGuESA CoNTrA o CANCro 
– DIA 25 DE ABrIL”, rEALIZADo No DIA 25 DE 
ABrIL DE 2019, No vALor ToTAL DE €59,60 
(CINQuENTA E NovE EuroS E SESSENTA 
CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA JuNTA DE 
FrEGuESIA DE ArCoZELo
EDoC/2019/20612
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. 
09.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, relativa 
à realização do evento “Cantares de Abril e Ca-
minhada Solidária da Luta portuguesa contra o 
Cancro – dia 25 de abril”, realizado no dia 25 
de abril de 2019, no montante de 41,72€ cor-
respondente a 70% do valor total de €59,60 
(cinquenta e nove euros e sessenta cêntimos), 
solicitado pela Junta de Freguesia de Arcozelo, 
nos termos informados. 
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXAS pELA INTErrupçÃo DE TrâNSITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “DES-
FILE Do CorTEJo DE FINALISTAS”, A rEALI-
ZAr No DIA 17 DE MAIo DE 2019, No vALor 
ToTAL DE €498,75 (QuATroCENToS E No-
vENTA E oITo EuroS E SETENTA E CINCo 
CÊNTIMoS), SoLICITADo pELo DIrETorA 
TÉCNICA/pEDAGÓGICA Do CENTro SoCIAL 

pAroQuIAL DE SANTo ovÍDIo, Dr.ª FELISBE-
LA LourENço roMArIZ
EDoC/2019/19016
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. 
24.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, relativa 
à realização do evento “Desfile do Cortejo de 
Finalistas”, a realizar no dia 17 de maio de 2019, 
no valor total de €498,75 (quatrocentos e no-
venta e oito euros e setenta e cinco cêntimos), 
solicitado pelo Diretora Técnica/pedagógica do 
Centro Social paroquial de Santo ovídio, Dr.ª 
Felisbela Lourenço romariz, nos termos infor-
mados. 
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXAS pELA INTErrupçÃo DE TrâNSITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “DES-
FILE DA proCISSÃo EM hoNrA DA SENho-
rA Do MoNTE”, rEALIZADo No DIA 28 DE 
ABrIL DE 2019, No vALor ToTAL DE €238,40 
(DuZENToS E TrINTA E oITo EuroS E QuA-
rENTA CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA FÁBrI-
CA DA IGrEJA  DE SÃo pEDro DE pEDroSo
EDoC/2019/19551
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. 
24.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, relativa à 
realização do evento “Desfile da procissão em 
honra da Senhora do Monte”, realizado no dia 28 
de abril de 2019, no montante de 166,88 €, cor-
respondente a 70% do valor total de €238,40 
(duzentos e trinta e oito euros e quarenta cên-
timos), solicitado pela Fábrica da Igreja  de São 
pedro de pedroso, nos termos informados. 
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 
TAXA rEFErENTE À LICENçA DE uM LuGAr 
DE ESTACIoNAMENTo prIvATIvo pArA o 
ANo DE 2019, SITo NA AvENIDA DA IGrEJA – 
uNIÃo DE FrEGuESIAS DE SANDIM, oLIvAL, 
LEvEr E CrESTuMA, No vALor DE €1.080,73 
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(MIL E oITENTA EuroS E SETENTA E TrÊS 
CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA pArÓQuIA 
DE CrESTuMA
EDoC/2019/2452
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. 
24.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa referente à licença de um lugar de es-
tacionamento privativo para o ano de 2019, sito 
na Avenida da Igreja, união de Freguesias de 
Sandim, olival, Lever e Crestuma, no valor de 
€1.080,73 (mil e oitenta euros e setenta e três 
cêntimos), solicitado pela paróquia de Crestu-
ma, nos termos informados. 
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 
TAXA rEFErENTE À LICENçA DE uM LuGAr 
DE ESTACIoNAMENTo prIvATIvo pArA o 
ANo DE 2019, SITo NA ruA DE SÃo FÉLIX – 
FrEGuESIA DE SÃo FÉLIX DA MArINhA, No 
vALor DE €1.080,73 (MIL E oITENTA EuroS 
E SETENTA E TrÊS CÊNTIMoS), SoLICITADo 
pELA FÁBrICA DA IGrEJA pAroQuIAL DE S. 
FÉLIX
EDoC/2018/4400
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. 
24.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa referente à licença de um lugar de es-
tacionamento privativo para o ano de 2019, sito 
na rua de São Félix, freguesia de São Félix da 
Marinha, no valor de €1.080,73 (mil e oitenta 
euros e setenta e três cêntimos), solicitado pela 
Fábrica da Igreja paroquial de S. Félix, nos ter-
mos informados. 
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 
TAXA rEFErENTE À LICENçA DE uM LuGAr 
DE ESTACIoNAMENTo prIvATIvo pArA o 
ANo DE 2019, SITo NA AvENIDA ANTÓNIo 
CoELho MorEIrA – uNIÃo DE FrEGuESIAS 
DE GuLpILhArES E vALADArES, No vALor 
DE €1.080,73 (MIL E oITENTA EuroS E SE-
TENTA E TrÊS CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA 

pArÓQuIA DE vALADArES
EDoC/2019/22115
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. 
24.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa referente à licença de um lugar de es-
tacionamento privativo para o ano de 2019, sito 
na Avenida António Coelho Moreira, união de 
Freguesias de Gulpilhares e valadares, no valor 
de €1.080,73 (mil e oitenta euros e setenta e 
três cêntimos), solicitado pela paróquia de va-
ladares, nos termos informados. 
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 
TAXA rEFErENTE À LICENçA DE uM LuGAr 
DE ESTACIoNAMENTo prIvATIvo pArA o 
ANo DE 2019, SITo NA ruA ELIAS GArCIA – 
uNIÃo DE FrEGuESIAS DE SANTA MArINhA 
E SÃo pEDro DA AFurADA, No vALor DE 
€2.158,80 (DoIS MIL CENTo E CINQuENTA 
E oITo EuroS E oITENTA CÊNTIMoS), So-
LICITADo pELA INSTITuIçÃo pArTICuLAr 
DE SoLIDArIEDADE SoCIAL – CruZADA DE 
BEM-FAZEr DA pAZ
EDoC/2018/78086
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
38, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamen-
to de taxa referente à licença de um lugar de 
estacionamento privativo para o ano de 2019, 
sito na rua Elias Garcia, união de Freguesias 
de Santa Marinha e São pedro da Afurada, no 
valor de €2.158,80 (dois mil cento e cinquenta 
e oito euros e oitenta cêntimos), solicitado pela 
Instituição particular de Solidariedade Social – 
Cruzada de Bem-Fazer da paz, nos termos in-
formados. 
rEABILITAçÃo DA FEIrA DoS CArvALhoS – 
pEDroSo – EMprEITADA DECISÃo DE CoN-
TrATAr, AprovAçÃo DAS pEçAS Do pro-
CEDIMENTo E DEMAIS ELEMENToS
EDoC/2019/26922
Foi presente o documento referido em epígra-
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fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
39, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “Autorizo. À DMAF. 
À Câmara. 30.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, au-
torizar a abertura do procedimento “reabilita-
ção da Feira dos Carvalhos – pedroso” e aprovar 
a constituição do júri e das peças do procedi-
mento, nos termos informados. 
Mais foi deliberado submeter a autorização da 
Assembleia Municipal, a repartição dos encar-
gos, em cumprimento do artigo 22º, do DL nº 
197/99, de 08 de junho, repristinado pela reso-
lução da Ar nº 86/2011, de 11 de abril.
 

DiREÇÃo MUNiCiPaL PaRa a iNCLUSÃo 
SoCiaL

CoNTrATo – proGrAMA DE DESENvoLvI-
MENTo DESporTIvo 2019 A CELEBrAr EN-
TrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA E 
A ASSoCIAçÃo DE TÉNIS DE MESA Do por-
To pArA ApoIo FINANCEIro No âMBITo DA 
proMoçÃo, DINAMIZAçÃo E DESENvoLvI-
MENTo INTEGrADo DA prÁTICA DESporTI-
vA DA MoDALIDADE DE TÉNIS DE MESA, No 
vALor DE €5.500,00 (CINCo MIL E QuINhEN-
ToS EuroS)
EDoC/2019/14425
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
40, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À DMAF. À Câma-
ra. 27.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Contrato – programa de Desenvolvimento 
Desportivo 2019 a celebrar entre o Município de 
vila Nova de Gaia e a Associação de Ténis de 
Mesa do porto, para apoio financeiro no âmbito 
da promoção, dinamização e desenvolvimento 
integrado da prática desportiva da modalidade 
de ténis de mesa, no valor de €5.500,00 (cinco 
mil e quinhentos euros), nos termos informa-
dos. 
CoNCurSo pÚBLICo pArA A ATrIBuIçÃo 
TEMporÁrIA DE LuGArES DESTINADoS À 
ATIvIDADE DE rESTAurAçÃo E BEBIDAS DE 
CArÁTEr NÃo SEDENTÁrIo – AprovAçÃo 
DA ATA Do CoNCurSo BEM CoMo A ATrI-
BuIçÃo DoS DIrEIToS DE oCupAçÃo TEM-
porÁrIA pArA A INSTALAçÃo DE uNIDA-

DES MÓvEIS DE rESTAurAçÃo E BEBIDAS 
DE CArÁTEr NÃo SEDENTÁrIo
EDoC/2019/13227
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. 
30.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a ata do concurso público, bem como, 
a atribuição dos direitos de ocupação tempo-
rária para a instalação de unidades móveis de 
restauração e bebidas de caráter não sedentá-
rio, nos termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por oTÍLIA roSA roDrI-
GuES roChA
EDoC/2019/23916
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. 
24.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a candidatura de apoio ao arrendamen-
to, solicitado por otília rosa rodrigues rocha, 
nos termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por CArLoS JoAQuIM oLI-
vEIrA DA CruZ
EDoC/2019/23925
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. 
24.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a candidatura de apoio ao arrendamento, 
solicitado por Carlos Joaquim oliveira da Cruz, 
nos termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por ESTELA DuArTE GoN-
çALvES
EDoC/2019/23926
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. 
24.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
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aprovar a candidatura de apoio ao arrenda-
mento, solicitado por Estela Duarte Gonçalves, 
nos termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por IvâNIA FErNANDES 
MourA
EDoC/2019/23930
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. 
24.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a candidatura de apoio ao arrenda-
mento, solicitado por Ivânia Fernandes Moura, 
nos termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por vITor MANuEL roDrI-
GuES SIMÕES
EDoC/2019/23932
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. 
24.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a candidatura de apoio ao arrendamento, 
solicitado por vítor Manuel rodrigues Simões, 
nos termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por NATÁLIA DIAS DA SILvA 
CouTo vIEIrA
EDoC/2019/23936
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. 
24.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a candidatura de apoio ao arrenda-
mento, solicitado por Natália Dias da Silva Cou-
to vieira, nos termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por MArIA pAuLA pErEIrA 
DA SILvA rAMALho
EDoC/2019/23937
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. 

24.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a candidatura de apoio ao arrendamen-
to, solicitado por Maria paula pereira da Silva 
ramalho, nos termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por ELSA ANDrEIA TAvA-
rES GoMES
EDoC/2019/23938
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. 
24.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a candidatura de apoio ao arrendamen-
to, solicitado por Elsa Andreia Tavares Gomes, 
nos termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por CÉSAr ALBINo TAvA-
rES FErNANDES
EDoC/2019/23940
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. 
24.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a candidatura de apoio ao arrendamento, 
solicitado por César Albino Tavares Fernandes, 
nos termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por MArIA ALEXANDrA 
LEAL CoSTA
EDoC/2019/23941
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
51, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
24.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a candidatura de apoio ao arrendamen-
to, solicitado por Maria Alexandra Leal Costa, 
nos termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por SANDrA MArISA oLI-
vEIrA SoArES rÊGo
EDoC/2019/23942
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
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52, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
24.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a candidatura de apoio ao arrendamen-
to, solicitado por Sandra Marisa oliveira Soares 
rêgo, nos termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por BELMIro AIrES DE 
CArvALho
EDoC/2019/23944
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. 
24.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a candidatura de apoio ao arrendamento, 
solicitado por Belmiro Aires de Carvalho, nos 
termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por roSA BLANDINA pINTo 
DA CoSTA
EDoC/2019/23945
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. 
24.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a candidatura de apoio ao arrendamen-
to, solicitado por rosa Blandina pinto da Costa, 
nos termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por MArIA DE FÁTIMA DA 
CoNCEIçÃo CASTro
EDoC/2019/23948
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. 
24.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a candidatura de apoio ao arrendamen-
to, solicitado por Maria de Fátima da Conceição 
Castro, nos termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por CELINE DA CoNCEIçÃo 
AGoSTINho
EDoC/2019/23949

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. 
24.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a candidatura de apoio ao arrendamento, 
solicitado por Celine da Conceição Agostinho, 
nos termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por MArGArIDA FErNAN-
DA oLIvEIrA DE SouSA E SILvA
EDoC/2019/23951
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. 
24.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a candidatura de apoio ao arrendamen-
to, solicitado por Margarida Fernanda oliveira 
de Sousa e Silva, nos termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por MArIA IrENE CouTo 
pINhEIro FErNANDES
EDoC/2019/23952
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. 
24.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a candidatura de apoio ao arrendamento, 
solicitado por Maria Irene Couto pinheiro Fer-
nandes, nos termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por vâNIA rAQuEL pAuLI-
No CAETANo
EDoC/2019/23954
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. 
24.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a candidatura de apoio ao arrendamen-
to, solicitado por vânia raquel paulino Caetano, 
nos termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por MArIA DE LA - SALETE 
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vIEIrA DA CruZ
EDoC/2019/23955
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. 
24.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a candidatura de apoio ao arrendamen-
to, solicitado por Maria de La - Salete vieira da 
Cruz, nos termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por MArIA JoSÉ MArTINS 
CorrEIA
EDoC/2019/23957
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. 
24.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a candidatura de apoio ao arrendamento, 
solicitado por Maria José Martins Correia, nos 
termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por BÁrBArA CrISTINA 
DIAS MAChADo
EDoC/2019/23960
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. 
24.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a candidatura de apoio ao arrendamento, 
solicitado por Bárbara Cristina Dias Machado, 
nos termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por ANA MArIA DE ABrEu 
roDrIGuES
EDoC/2019/23961
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. 
24.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a candidatura de apoio ao arrendamento, 
solicitado por Ana Maria de Abreu rodrigues, 
nos termos informados.

CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por MArIA DA GrAçA GuI-
MArÃES MELo
EDoC/2019/23963
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
64, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
24.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a candidatura de apoio ao arrendamento, 
solicitado por Maria da Graça Guimarães Melo, 
nos termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDA-
MENTo, SoLICITADo por JoSÉ DE oLIvEIrA 
MAIA
EDoC/2019/23964
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. 
24.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a candidatura de apoio ao arrendamen-
to, solicitado por José de oliveira Maia, nos ter-
mos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por LILIANA CrISTINA SoA-
rES GuEDES
EDoC/2019/23965
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. 
24.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a candidatura de apoio ao arrendamento, 
solicitado por Liliana Cristina Soares Guedes, 
nos termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por MArIA AuGuSTA MES-
QuITA BrAGANçA
EDoC/2019/23967
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. 
24.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a candidatura de apoio ao arrendamen-
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to, solicitado por Maria Augusta Mesquita Bra-
gança, nos termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por ANA JuDITE GuEDES 
DE SouSA E SILvA TAAMS
EDoC/2019/23970
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. 
24.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a candidatura de apoio ao arrendamen-
to, solicitado por Ana Judite Guedes de Sousa e 
Silva Taams, nos termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por MArIA ALICE GoNçAL-
vES MoNTEIro
EDoC/2019/23971
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. 
24.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a candidatura de apoio ao arrendamento, 
solicitado por Maria Alice Gonçalves Monteiro, 
nos termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por MArIA ELISABETE Go-
MES pINTo
EDoC/2019/23972
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. 
24.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a candidatura de apoio ao arrendamen-
to, solicitado por Maria Elisabete Gomes pinto, 
nos termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por LEoNor CArINA SILvA 
MAIA
EDoC/2019/23974
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. 
24.04.2019”

Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a candidatura de apoio ao arrendamen-
to, solicitado por Leonor Carina Silva Maia, nos 
termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por ArMINDA DA CoNCEI-
çÃo oLIvEIrA rIBEIro
EDoC/2019/23975
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. 
24.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a candidatura de apoio ao arrendamen-
to, solicitado por Arminda da Conceição olivei-
ra ribeiro, nos termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por ANÍBAL ALMEIDA DoS 
SANToS
EDoC/2019/23976
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. 
24.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a candidatura de apoio ao arrendamento, 
solicitado por Aníbal Almeida dos Santos, nos 
termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDA-
MENTo, SoLICITADo por SANDrA CrISTINA 
CoSTA SIMÕES
EDoC/2019/24069
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. 
24.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a candidatura de apoio ao arrendamen-
to, solicitado por Sandra Cristina Costa Simões, 
nos termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por MArIA JoSÉ TEIXEIrA 
vELoSo DE JESuS
EDoC/2019/24070
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
75, apenas no original.
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Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
24.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a candidatura de apoio ao arrendamen-
to, solicitado por Maria José Teixeira veloso de 
Jesus, nos termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por MArIA DE FÁTIMA vIEI-
rA DA SILvA
EDoC/2019/24369
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. 
24.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a candidatura de apoio ao arrenda-
mento, solicitado por Maria de Fátima vieira da 
Silva, nos termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por SÓNIA ISABEL SANToS 
GuIMArÃES CorrEIA
EDoC/2019/24370
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. 
24.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a candidatura de apoio ao arrendamento, 
solicitado por Sónia Isabel Santos Guimarães 
Correia, nos termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por MArIA DA GrAçA MA-
ToS MorEIrA
EDoC/2019/24371
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
78, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
24.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a candidatura de apoio ao arrendamen-
to, solicitado por Maria da Graça Matos Moreira, 
nos termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por CArLA MArIA ALBu-
QuErQuE pErEIrA MoNTEIro
EDoC/2019/24372
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. 
24.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a candidatura de apoio ao arrendamento, 
solicitado por Carla Maria Albuquerque pereira 
Monteiro, nos termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por MArIA NELMA CoSTA 
rIBEIro
EDoC/2019/25376
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. 
26.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a candidatura de apoio ao arrendamento, 
solicitado por Maria Nelma Costa ribeiro, nos 
termos informados.
pEDIDo DE ApoIo ECoNÓMICo No âMBITo 
Do proGrAMA MuNICIpAL GAIA+INCLuSIvA 
– EIXo ApoIo NA CArÊNCIA ECoNÓMICA E 
EMErGÊNCIA SoCIAL, SoLICITADo por Tâ-
NIA GoNçALvES MorEIrA
EDoC/2019/18451
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. 
24.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de apoio económico no âmbi-
to do programa Municipal Gaia+Inclusiva – Eixo 
Apoio na Carência Económica e Emergência 
Social, solicitado por Tânia Gonçalves Moreira, 
nos termos informados.
pEDIDo DE ApoIo ECoNÓMICo No âMBITo 
Do proGrAMA MuNICIpAL GAIA+INCLuSIvA 
– EIXo ApoIo NA CArÊNCIA ECoNÓMICA 
E EMErGÊNCIA SoCIAL, SoLICITADo por 
JoSÉ FILIpE DA SILvA rAMALho
EDoC/2019/23889
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. 
24.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
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aprovar o pedido de apoio económico no âmbi-
to do programa Municipal Gaia+Inclusiva – Eixo 
Apoio na Carência Económica e Emergência 
Social, solicitado por José Filipe da Silva rama-
lho, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 
TAXA DE vISTorIA ADMINISTrATIvA, No vA-
Lor DE €79,00 (SETENTA E NovE EuroS), 
SoLICITADo por AurorA pIrES
EDoC/2019/9534
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. 
24.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa de vistoria administrativa, no valor de 
€79,00 (setenta e nove euros), solicitado por 
Aurora pires, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 
TAXA DE vISTorIA ADMINISTrATIvA, No vA-
Lor DE €79,00 (SETENTA E NovE EuroS), 
SoLICITADo por ISrAEL Do AMArAL FEr-
rEIrA
EDoC/2019/16183
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. 
24.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa de vistoria administrativa, no valor de 
€79,00 (setenta e nove euros), solicitado por 
Israel do Amaral Ferreira, nos termos informa-
dos.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 
TAXA DE vISTorIA ADMINISTrATIvA, No vA-
Lor DE €79,00 (SETENTA E NovE EuroS), 
SoLICITADo por roSA MArIA pErEIrA
EDoC/2019/16597
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
85, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
26.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa de vistoria administrativa, no valor de 

€79,00 (setenta e nove euros), solicitado por 
rosa Maria pereira, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 
TAXA DEvIDA pELo rESGATE E TrANSporTE 
DE ANIMAL, No vALor DE €86,73 (oITENTA E 
SEIS EuroS E SETENTA E TrÊS CÊNTIMoS), 
SoLICITADo por SÍLvIA ANDrADE LourEN-
ço
EDoC/2019/14545
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. 
24.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa devida pelo resgate e transporte de ani-
mal, no valor de €86,73 (oitenta e seis euros e 
setenta e três cêntimos), solicitado por Sílvia 
Andrade Lourenço, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 
TAXA DEvIDA pELA uTILIZAçÃo DA pISCI-
NA MuNICIpAL DE vILA D’ESTE, NoS MESES 
DE MArço, ABrIL, MAIo E JuNho DE 2016 
E SuBSEQuENTE ANuLAçÃo DAS FATurAS 
ENTrETANTo EMITIDAS À ASSoCIAçÃo CuL-
TurAL DE CANELAS, No MoNTANTE GLoBAL 
DE €300,00 (TrEZENToS EuroS)
EDoC/2016/17106
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
87, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
26.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento da 
taxa devida pela utilização da piscina municipal 
de vila D’Este, nos meses de março, abril, maio 
e junho de 2016 e subsequente anulação das 
faturas entretanto emitidas à Associação Cultu-
ral de Canelas, no montante global de €300,00 
(trezentos euros), nos termos informados.
CAMpEoNATo “LIGA DoS CAMpEÕES DA 
FruTA”
EDoC/2019/22673
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
88, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
26.04.2019”
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Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o campeonato “Liga dos Campeões da 
Fruta”, nos termos informados.

DiREÇÃo MUNiCiPaL DE URBaNiSMo E aM-
BiENTE

pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“CAMINhADA SoLIDÁrIA 25 ABrIL”, A rEA-
LIZAr No DIA 25 DE ABrIL DE 2019, No vA-
Lor DE €52,78 (CINQuENTA E DoIS EuroS 
E SETENTA E oITo CÊNTIMoS), SoLICITADo 
pELA uNIÃo DE FrEGuESIAS DE pEDroSo E 
SEIXEZELo
EDoC/2019/22579
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. 
12.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
taxa devida pela emissão de licença especial de 
ruído relativa ao evento “Caminhada Solidária 
25 Abril”, a realizar no dia 25 de abril de 2019, 
no valor de €52,78 (cinquenta e dois euros e se-
tenta e oito cêntimos), solicitado pela união de 
Freguesias de pedroso e Seixezelo, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“FESTA EM hoNrA DE SANTA MArINhA DE 
CrESTuMA”, A rEALIZAr DE 18 A 22 DE Ju-
Lho DE 2019, No vALor DE €175,90 (CENTo 
E SETENTA E CINCo EuroS E NovENTA CÊN-
TIMoS), SoLICITADo pELA uNIÃo DE FrE-
GuESIAS DE SANDIM, oLIvAL, LEvEr E CrES-
TuMA
EDoC/2019/22304
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. 
12.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa devida pela emissão de licença especial 
de ruído relativa ao evento “Festa em honra de 

Santa Marinha de Crestuma”, a realizar de 18 a 
22 de julho de 2019, no valor de €175,90 (cen-
to e setenta e cinco euros e noventa cêntimos), 
solicitado pela união de Freguesias de Sandim, 
olival, Lever e Crestuma, nos termos informa-
dos.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“FESTA EM hoNrA Do SENhor rESSuSCITA-
Do E DA SENhorA DoS rEMÉDIoS”, rEALI-
ZADo ENTrE 12 E 28 DE ABrIL DE 2019, No 
vALor DE €348,90 (TrEZENToS E QuArEN-
TA E oITo EuroS E NovENTA CÊNTIMoS), 
SoLICITADo pELA IrMANDADE DE Nª Sª DoS 
rEMÉDIoS (FÁBrICA DA IGrEJA pAroQuIAL)
EDoC/2019/21150
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. 
12.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa devida pela emissão de licença especial 
de ruído relativa ao evento “Festa em honra do 
Senhor ressuscitado e da Senhora dos remé-
dios”, realizado entre 12 e 28 de abril de 2019, 
no valor de €348,90 (trezentos e quarenta e 
oito euros e noventa cêntimos), solicitado pela 
Irmandade de Nª Sª dos remédios (Fábrica da 
Igreja paroquial), nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“4ª CorrIDA DA LIBErDADE E CAMINhADA”, 
rEALIZADo No DIA 28 DE ABrIL DE 2019, No 
vALor DE €53,89 (CINQuENTA E TrÊS EuroS 
E oITENTA E NovE CÊNTIMoS), SoLICITADo 
pELA uNIÃo DE FrEGuESIAS DE SANTA MA-
rINhA E SÃo pEDro DA AFurADA
EDoC/2019/19202
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
92, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
12.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa devida pela emissão de licença espe-
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cial de ruído relativa ao evento “4ª Corrida da 
Liberdade e Caminhada”, realizado no dia 28 de 
abril de 2019, no valor de €53,89 (cinquenta e 
três 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 DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“CELEBrAçÃo Do 25 DE ABrIL”, rEALIZADo 
DE 25 A 29 DE ABrIL DE 2019, No vALor DE 
€110,78 (CENTo E DEZ EuroS E SETENTA E 
oITo CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA uNIÃo 
DE FrEGuESIAS DE SANDIM, oLIvAL, LEvEr 
E CrESTuMA
EDoC/2019/24462
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
93, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
24.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa devida pela emissão de licença especial 
de ruído relativa ao evento “Celebração do 25 
de abril”, realizado de 25 a 29 de abril de 2019, 
no valor de €110,78 (cento e dez euros e setenta 
e oito cêntimos), solicitado pela união de Fre-
guesias de Sandim, olival, Lever e Crestuma, 
nos termos informados.
pEDIDo DE CErTIDÃo DE CoNSTITuIçÃo DE 
rEGIME DE CoMproprIEDADE, SoLICITADo 
por LuIS MIGuEL ALvES TEIXEIrA – proC.º 
2183/19 – CErT – FrEGuESIA DE CANIDELo
EDoC/2019/24157
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
94, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
24.04.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD, 
aprovar o pedido de certidão de constituição de 
regime de compropriedade, solicitado por Luis 
Miguel Alves Teixeira – proc.º 2183/19 – CErT – 
freguesia de Canidelo, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA AFIXAçÃo DE MENSA-
GENS puBLICITÁrIAS, No vALor DE €525,05 
(QuINhENToS E vINTE E CINCo EuroS E 

CINCo CÊNTIMoS), proC.º 5/14 – FrEGuESIA 
DE CANELAS, SoLICITADo por pETrÓLEoS 
DE porTuGAL – pETroGAL, S.A.
EDoC/2019/24160
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
95, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
24.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, in-
deferir a reclamação apresentada por petróleos 
de portugal – petrogal, S.A. e, em consequência, 
manter o novo ato de liquidação de taxa devida 
pela afixação de mensagens publicitárias no va-
lor total de €525,05 (quinhentos e vinte e cinco 
euros e cinco cêntimos) referentes ao ano de 
2019 comunicado em 15/01/2019, proc.º 5/14 – 
freguesia de Canelas, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA ANuAL DE puBLICIDADE, No vALor 
DE €6.052,32 (SEIS MIL E CINQuENTA E DoIS 
EuroS E TrINTA E DoIS CÊNTIMoS), proC.º 
282/11 – uNIÃo DE FrEGuESIAS DE SANTA 
MArINhA E SÃo pEDro DA AFurADA, SoLI-
CITADo pELA ASSoCIAçÃo DAS EMprESAS 
DE vINhoS Do porTo
EDoC/2019/24162
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
96, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
24.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamen-
to de taxa anual de publicidade, no valor de 
€6.052,32 (seis mil e cinquenta e dois euros e 
trinta e dois cêntimos), correspondente ao ano 
de 2019, proc.º 282/11 – união de Freguesias de 
Santa Marinha e São pedro da Afurada, solicita-
do pela Associação das Empresas de vinhos do 
porto, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE TA-
XAS DE puBLICIDADE, No vALor DE €32,52 
(TrINTA E DoIS EuroS E CINQuENTA E DoIS 
CÊNTIMoS), proC.º 152/06 – FrEGuESIA DE 
vILAr DE ANDorINho, SoLICITADo pELo 
CENTro DE DIA E J.I. SALvADor CAETANo E 
ANA CAETANo
EDoC/2019/24173
Foi presente o documento referido em epígra-
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fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
97, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
24.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de ta-
xas de publicidade, no valor de €32,52 (trinta e 
dois euros e cinquenta e dois cêntimos), proc.º 
152/06 – Freguesia de vilar de Andorinho, soli-
citado pelo Centro de Dia e J.I. Salvador Caeta-
no e Ana Caetano, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE TA-
XAS DE puBLICIDADE, No vALor DE €200,00 
(DuZENToS EuroS), rELATIvA Ao ANo DE 
2019, proC.º 15/11 – uNIÃo DE FrEGuESIAS 
DE MAFAMuDE E vILAr Do pArAÍSo, SoLI-
CITADo pELA SoCIEDADE DE TrANSporTES 
CoLETIvoS Do porTo, S.A.
EDoC/2019/24175
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
98, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
24.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas de publicidade, no valor de €200,00 
(duzentos euros), relativa ao ano de 2019, 
proc.º 15/11 – união de Freguesias de Mafamude 
e vilar do paraíso, solicitado pela Sociedade de 
Transportes Coletivos do porto, S.A., nos ter-
mos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXAS DE puBLICIDADE DE QuATro DIrE-
CIoNADorES puBLICITÁrIoS, No vALor DE 
€200,08 (DuZENToS EuroS E oITo CÊN-
TIMoS), rELATIvA Ao ANo DE 2019,proC.º 
213/14 – FrEGuESIA DE SÃo FÉLIX DA MArI-
NhA, SoLICITADo pELA INovAGAIA
EDoC/2019/24198
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
99, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
24.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas de publicidade de quatro direcionado-
res publicitários, no valor de €200,08 (duzen-
tos euros e oito cêntimos), relativa ao ano de 

2019, proc.º 213/14 – Freguesia de São Félix da 
Marinha, solicitado pela INovAGAIA, nos ter-
mos informados.
Saiu da reunião o Senhor vereador, Eng.º patro-
cínio Miguel vieira de Azevedo.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXAS DE puBLICIDADE “DIrECIoNADorES/
IDENTIFICAçÃo E oCupAçÃo Do ESpAço 
pÚBLICo”, No vALor DE €600,24 (SEISCEN-
ToS EuroS E vINTE E QuATro CÊNTIMoS), 
rELATIvA Ao ANo DE 2019,proC.º 264/15 – 
uNIÃo DE FrEGuESIAS DE SANDIM, oLIvAL, 
LEvEr E CrESTuMA, SoLICITADo pELA oLI-
vAL SoCIAL – ASSoCIAçÃo pArA o DESEN-
voLvIMENTo DE oLIvAL
EDoC/2019/26354
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
100, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
26.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamen-
to de taxas de publicidade “direcionadores/
identificação e ocupação do espaço público”, 
no valor de €600,24 (seiscentos euros e vin-
te e quatro cêntimos), relativa ao ano de 2019, 
proc.º 264/15 – união de Freguesias de Sandim, 
olival, Lever e Crestuma, solicitado pela olival 
Social – Associação para o Desenvolvimento de 
olival, nos termos informados.
Entrou na reunião o Senhor vereador, Eng.º pa-
trocínio Miguel vieira de Azevedo.
pEDIDo DE rEDuçÃo Do pAGAMENTo DA 
TAXA MuNICIpAL DE urBANIZAçÃo - TMu, 
No MoNTANTE GLoBAL DE €713,63 (SETE-
CENToS E TrEZE EuroS E SESSENTA E TrÊS 
CÊNTIMoS), DAS TAXAS pELA oCupAçÃo 
Do ESpAço pÚBLICo, No MoNTANTE GLo-
BAL DE €434,88 (QuATroCENToS E TrINTA 
E QuATro EuroS E oITENTA E oITo CÊNTI-
MoS) E DA TAXA DE EMISSÃo Do ALvArÁ 
DE LICENçA DE oBrAS, No MoNTANTE GLo-
BAL DE €194,79 (CENTo E NovENTA E QuA-
Tro EuroS E SETENTA E NovE CÊNTIMoS), 
proC.º 2852/17 – pL – uNIÃo DE FrEGuESIAS 
DE MAFAMuDE E vILAr Do pArAÍSo, SoLICI-
TADo por QuErCASA – CoNSTruçÃo, CoM-
prA E vENDA DE proprIEDADES, LDA
EDoC/2019/25250
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Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
101, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
24.04.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD, 
nos termos informados, o seguinte:
- Deferir o pedido de redução do pagamento 
da Taxa Municipal de urbanização - TMu, no 
montante global de €713,63 (setecentos e treze 
euros e sessenta e três cêntimos) e das taxas 
pela ocupação do espaço público, no montante 
global de €434,88 (quatrocentos e trinta e qua-
tro euros e oitenta e oito cêntimos), em 50% e
- Indeferir o pedido relativo à taxa de emissão 
do alvará de licença de obras,  proc.º 2852/17 – 
pL – união de Freguesias de Mafamude e vilar 
do paraíso, solicitado por Quercasa – Constru-
ção, Compra e venda de propriedades, Lda.
pEDIDo DE rEDuçÃo Do pAGAMENTo DA 
TAXA MuNICIpAL DE urBANIZAçÃo - TMu, 
No MoNTANTE GLoBAL DE €967,30 (NovE-
CENToS E SESSENTA E SETE EuroS E TrINTA 
CÊNTIMoS) E DA TAXA DE EMISSÃo Do AL-
vArÁ DE LICENçA DE oBrAS, No MoNTAN-
TE GLoBAL DE €1.361,50 (MIL TrEZENToS E 
SESSENTA E uM EuroS E CINQuENTA CÊN-
TIMoS), proC.º 4038/18 – pL – FrEGuESIA DE 
CANIDELo, SoLICITADo por ruI pEDro TA-
vArES DA LuZ SoArES
EDoC/2019/25617
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
102, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
24.04.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD, 
nos termos informados, o seguinte:
- Deferir o pedido de redução do pagamento da 
Taxa Municipal de urbanização - TMu, no mon-
tante global de €967,30 (novecentos e sessenta 
e sete euros e trinta cêntimos), em 50% e
- Indeferir o pedido relativo à taxa de emissão 
do alvará de licença de obras, proc.º 4038/18 – 
pL – Freguesia de Canidelo, solicitado por rui 
pedro Tavares da Luz Soares.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA A TÍTuLo DE INSpEçÃo DE ELEvADo-

rES, No vALor DE €154,00 (CENTo E CIN-
QuENTA E QuATro EuroS), proC.º 37/EL/03 
- ELEv – uNIÃo DE FrEGuESIAS DE SANTA 
MArINhA E SÃo pEDro DA AFurADA, So-
LICITADo pELo CENTro SoCIAL pAroQuIAL 
DA IGrEJA Do SENhor DA vErA CruZ Do 
CANDAL
EDoC/2019/25251
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
103, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
24.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa a título de inspeção de elevadores, no 
valor de €154,00 (cento e cinquenta e quatro 
euros), proc.º 37/EL/03 - ELEv – união de Fre-
guesias de Santa Marinha e São pedro da Afu-
rada, solicitado pelo Centro Social paroquial da 
Igreja do Senhor da vera Cruz do Candal, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DECLArAçÃo DE rENÚNCIA Ao 
DIrEITo DE prEFErÊNCIA Do IMÓvEL SITo 
NA ruA CâNDIDo DoS rEIS, 208 A 212, DA 
uNIÃo DE FrEGuESIAS DE SANTA MArINhA 
E SÃo pEDro DA AFurADA, proC.º1793/19 
– CErT – uNIÃo DE FrEGuESIAS DE SANTA 
MArINhA E SÃo pEDro DA AFurADA
EDoC/2019/24945
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
104, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
24.04.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD, 
aprovar o pedido de emissão de declaração 
de renúncia ao direito de preferência do imó-
vel sito na rua Cândido dos reis, 208 a 212, da 
união de Freguesias de Santa Marinha e São 
pedro da Afurada, proc.º1793/19 – CErT – união 
de Freguesias de Santa Marinha e São pedro da 
Afurada, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 
TAXA DEvIDA pELA INSTALAçÃo E FuNCIo-
NAMENTo Do poSTo DE ABASTECIMEN-
To DE CoMBuSTÍvEIS, No MoNTANTE DE 
€5.000,00 (CINCo MIL EuroS), rELATIvA Ao 
ANo DE 2018, proC.º 5719/18 – pC – uNIÃo 
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DE FrEGuESIAS DE MAFAMuDE E vILAr Do 
pArAÍSo, SoLICITADo por GESpoST – GEST. 
poSToS ABASTECIMENTo, LDA - rEpSoL
EDoC/2019/18589
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
105, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
26.04.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 
votos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/
pSD, indeferir a reclamação apresentada por 
GESpoST – Gest. postos Abastecimento, Lda. 
- rEpSoL e manter o despacho do Exmo. Sr. 
vice- presidente de 10 de dezembro que deter-
minou a notificação da requerente da liquidação 
da taxa devida pela instalação e funcionamen-
to do posto de abastecimento de combustíveis, 
no montante de €5.000,00 (cinco mil euros), 
relativa ao ano de 2018, proc.º 5719/18 – pC – 
união de Freguesias de Mafamude e vilar do 
paraíso, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 
TAXA DEvIDA pELA INSTALAçÃo E FuNCIo-
NAMENTo Do poSTo DE ABASTECIMEN-
To DE CoMBuSTÍvEIS, No MoNTANTE DE 
€5.000,00 (CINCo MIL EuroS), rELATIvA Ao 
ANo DE 2018, proC.º 5739/18 – pC – uNIÃo 
DE FrEGuESIAS DE SANTA MArINhA E SÃo 
pEDro DA AFurADA, SoLICITADo por AN-
TÓNIo MArTINS E FILhoS, LDA
EDoC/2019/18592
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
106, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
26.04.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD, 
indeferir a reclamação apresentada por Antó-
nio Martins e Filhos, Lda e manter o despacho 
do Exmo. Sr. vice- presidente de 10 de dezem-
bro que determinou a notificação do requeren-
te da liquidação da taxa devida pela instalação 
e funcionamento do posto de abastecimento 
de combustíveis, no montante de €5.000,00 
(cinco mil euros), relativa ao ano de 2018, proc.º 
5739/18 – pC – união de Freguesias de Santa 
Marinha e São pedro da Afurada, nos termos 
informados.

propoSTA DE ALTErAçÃo Do pLANo DE 
urBANIZAçÃo DA BArroSA (puB) – DIS-
CuSSÃo pÚBLICA
EDoC/2019/26771
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
107, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
30.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a abertura de um período de 20 dias 
para discussão pública da proposta de Altera-
ção ao plano de urbanização da Barrosa, atra-
vés de aviso a publicar em Diário da república, 
nos termos informados.
ESTrATÉGIA MuNICIpAL DE ADApTAçÃo ÀS 
ALTErAçÕES CLIMÁTICAS
EDoC/2019/26900
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
108, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
30.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a Estratégia Municipal de Adaptação às 
Alterações Climáticas, nos termos informados.

GaiURB URBaNiSMo E HaBiTaÇÃo EM
rELATÓrIo E CoNTAS 2018
EDoC/2019/24017
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
109, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
11.04.2019”
o Senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro apresentou a intervenção que a seguir 
se transcreve:
“relatório e Contas GAIurB 2018
No relatório e contas da Gaiurb que nos é pre-
sente, foi considerado pelo conselho de ad-
ministração como um ano de turnover para a 
construção e para o urbanismo em vila Nova de 
Gaia, verifica-se:
1. um incremento da faturação, face às variações 
positivas registadas nas rubricas de prestações 
de serviços, no montante de 1.798.738 euros, 
sendo este acréscimo justificado pela execução 
do contrato de mandato para a reabilitação e 
manutenção de edifícios e equipamentos do 
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município, que teve um acréscimo de 911.097 
euros face a 2017; pela celebração do protocolo 
de dinamização local com o próprio município, 
no valor de 246.000 euros; pelo aumento de al-
gumas taxas de urbanismo no valor de 433.492 
euros; pelo aumento das rendas no montante 
de 207.751 euros.
Estamos, pois perante o acréscimo de receitas 
maioritariamente provenientes de fontes inter-
nas e menos externas, quando seria expectável 
o inverso, face ao aumento da atividade verifi-
cado em termos de imobiliária e construção.
2. um decréscimo na cobrança das receitas 
provenientes da taxa municipal de urbanismo, 
da taxa de compensação e da taxa de ocupa-
ção do domínio público, no montante total de 
568.536 euros, face ao exercício anterior, con-
sumado maioritariamente e de acordo com o 
referido relatório e contas na atribuição de in-
centivos/isenções de taxas, num montante to-
tal de 493.580 euros. 
3. uma redução drástica no investimento. 
De acordo com o plano plurianual de investi-
mentos da Gaiurb para 2018, que apontava para 
um investimento total no montante de 762.290 
euros, apenas foram executados 79.539,69 eu-
ros, ou seja, cerca de 10% exclusivamente em 
equipamento administrativo. 
Estranha-se que até na rubrica de edifícios, a 
qual tinha orçamentada uma verba de 20.000 
euros, nada tenha sido executado, tendo em 
conta, e passamos a citar a justificação cons-
tante do orçamento previsional para 2018, esta 
rubrica “ inclui obras de conservação e manu-
tenção de alguns edifícios pertencentes à em-
presa que carecem de intervenções de caráter 
urgente, por forma a assegurar as necessárias 
condições de segurança, salubridade e arranjo 
estético”
4. um aumento nos gastos com o pessoal, que 
são o encargo mais relevante na estrutura de 
custos. Este acréscimo face ao ano anterior foi 
de 179.677 euros, devido à contratação ainda 
que justificada, de 18 funcionários durante o se-
gundo semestre de 2018. 
5. uma degradação da qualidade dos saldos da 
conta corrente dos clientes face a anos anterio-
res, senão vejamos: 
a) De um total do saldo da conta de clientes 
de 1.904.976 euros, apenas 124.591 constam da 

conta corrente dita normal, isto porque
b) Na conta de clientes com acordos constam 
567.147 euros. 
c) Na conta de clientes em mora constam 1.213. 
237 euros. 
para todos estes valores, quer em mora, quer 
com acordo, existe uma provisão constituída de 
apenas 1.145.025 euros, manifestamente inferior 
aos valores acima indicados.
Adicionalmente a dívida de um cliente ango-
lano no valor de 574.673 euros continua por 
cobrar. Sendo uma dívida por cobrar, segura-
mente com mais de um ano de mora, importa 
avaliar as reais possibilidades de cobrança da 
mesma, já que neste exercício não é visível a 
constituição de qualquer reforço significativo 
da respetiva provisão relativa a perdas por im-
paridade de dívidas a receber, tendo em conta 
o reforço global efetuado em 2018 de apenas 
74.629 euros, o que nos leva a questionar sobre 
qual o montante que nesta data está provisio-
nado a fazer face a esta potencial imparidade. 
A rubrica de clientes, inclui as dívidas vencidas 
e não liquidadas dos inquilinos das habitações 
sociais no valor de 1.225.728 euros, não obstan-
te todos os esforços levados a cabo pela au-
tarquia no sentido de procurar soluções dos 
inquilinos em mora. Conforme é referido no re-
latório, o processo de atualização das rendas 
sociais, teve um impacto positivo nas contas da 
Gaiurb, em 2018, da ordem dos 207.751 euros. 
Em contrapartida, foram contabilizadas dívidas 
incobráveis no montante de 54.337 euros.
6.uma redução do passivo face a 2017, no mon-
tante aproximado de 1,9 ME, o que é de saudar. 
7. uma inversão qualitativa em termos de resul-
tados líquidos, ao passarem de negativos em 
2017 a positivos em 2018, ainda que débeis e 
não consolidados, pois continuam a existir mui-
tas condicionantes que face às fragilidades evi-
denciadas pela empresa, influenciaram signifi-
cativamente estes resultados. 
Algumas receitas de caráter ocasional e não 
repetível, tais como uma receita financeira e 
uma mais valia de 29.770 euros, resultantes da 
venda de um imóvel; a verba de 55.025 euros, 
relativa à aplicação de multa diária pelo atraso 
na empreitada de instalação de seis ascenso-
res no empreendimento D. Manuel Martins, em 
oliveira Douro; o acréscimo do subsídio à ex-
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ploração em 600.000 euros, resultante do au-
mento do valor do contrato programa de 2017 
para 2018 de 2,4 ME para 3 ME, associadas à re-
dução da despesa obtida através da execução 
residual do plano plurianual de investimentos, 
que se traduziu em ganhos de tesouraria e uma 
redução das reintegrações e amortizações dos 
equipamentos que ficaram por adquirir, reinte-
grações e amortizações estas que por norma 
têm vindo a ser praticadas, utilizando as taxas 
mínimas em vez das taxas normais. 
riscos como o não pagamento do valor em dí-
vida do cliente angolano no valor de 574.673 
euros, o aumento dos gastos com o pessoal, 
fruto da admissão de 18 novos funcionários, o 
investimento adicional necessário em 2019, por 
forma a poder cumprir o plano plurianual de in-
vestimentos em curso, são entre outros, fatores 
de risco, que podem influenciar negativamente 
o resultado líquido em 2019.
por fim, é nosso entendimento que, de acordo 
com as cláusulas 7ª, 8ª e 9ª do contrato progra-
ma, onde pode ler-se que “o comportamento da 
Gaiurb, à luz dos indicadores consignados de 
desempenho organizacional, eficácia e eficiên-
cia, será teoricamente objeto de avaliação e os 
resultados correspondentes serão reportados 
ao município de vila Nova de Gaia”, deveriam 
estes indicadores acompanhar o documento 
agora em apreciação, no sentido de podermos 
avaliar a evolução qualitativa dos mesmos. 
vila Nova de Gaia, 6 de maio de 2019.
o Grupo de vereadores do pSD”
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse que os gastos com o 
pessoal resultam da contratação de funcioná-
rios a prazo, devido ao volume excecional que 
nos últimos meses tem havido de pedidos de 
apreciação, que estavam a degradar a capaci-
dade e a velocidade de resposta da Gaiurb, no 
que diz respeito aos processos de licenciamen-
to. Que se está a falar de pessoas que estão, 
neste momento, transitoriamente nos serviços, 
pelo que não são custos fixos. No que diz res-
peito às rendas, disse existir um misto de atua-
lização de rendas, porque foram atualizadas e 
bem, com uma outra componente que não é de 
deixar de sublinhar e que não está muito visível, 
que são as cobranças. Que as dívidas incobrá-
veis que aparecem no relatório, são dívidas que 

não resultam deste mandato, porque havia um 
certo “deixar andar” na gestão dos empreendi-
mentos sociais. Que a postura da atual Câmara 
é muito clara, isto é, quem por razões objetivas 
demonstrar que não consegue pagar 10 euros 
por mês ou 8 euros por mês de renda, não será 
despejado, contudo, não pode aceitar que haja 
carros topo-de-gama à porta de casa e não se 
pague a renda e não pode aceitar que haja pes-
soas que são muito diligentes quando perdem 
o emprego e quando arranjam emprego, não 
atualizam os seus estados e continuam a pa-
gar as rendas como se fossem desempregados. 
Que para que todos tenham orgulho nas polí-
ticas sociais, é preciso ser exigente e é o que 
o Município está a fazer. Que de facto, o nível 
de investimento foi baixo, mas no próximo ano, 
isso não irá acontecer, porque em final de ou-
tubro de 2017, a Câmara iniciou uma série de 
procedimentos para reabilitação dos bairros, 
que levam o seu tempo e que não são visíveis, 
porque os contratos só são assinados quando 
for possível adjudicar. Que se trata de um re-
sultado positivo ténue, decorrente de um re-
sultado negativo, face ao balanço daquilo que 
tinha sido o ónus dos 20 milhões de euros na 
reabilitação de vila d’Este. Que entende que a 
Gaiurb está no bom caminho e que o desafio 
futuro consiste em aprofundar o trabalho que 
a Gaiurb pode e deve fazer no âmbito da ação 
social, para além daquilo que já está a fazer no 
âmbito da requalificação dos bairros, os quais 
serão todos integralmente requalificados, sem 
exceção.  
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD, 
aprovar o relatório e Contas 2018 da GAIurB 
– urbanismo e habitação, E.M., nos termos in-
formados.

DiVERSoS
Foi presente o rESuMo DIÁrIo DE TESourA-
rIA que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
110, apenas no original.
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues deu início à INTErvENçÃo 
DoS MuNÍCIpES:
ALICE pErEIrA DE SouSA - Disse possuir um 
terreno por onde passa um regato, o qual tem 
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destruído os muros de vedação do terreno. 
vITor DINIS – referiu-se à rua olivia Teles 
agradecendo as obras que estão a ser efetuadas 
e perguntou se a referida artéria irá ter passeios 
apenas num dos lados. referiu-se ao centro de 
inspeções de S. Félix da Marinha, perguntando 
se houve ou não alguma ilegalidade na constru-
ção do referido centro de inspeções. Solicitou 
informações relativas à construção do pavilhão 
gimnodesportivo de S. Félix da Marinha. 
LuIS BArroSo – Agradeceu a conclusão das 
obras na rua oliva Teles. referiu-se ao iso-
lamento da freguesia de S. Félix da Marinha, 
perguntando se existe alguma melhoria signi-
ficativa prevista para a freguesia. Disse que a 
freguesia está dependente de fundos camará-
rios, pelo que, perguntou se a Câmara vai dotar 
S. Félix da Marinha de algum instrumento que 
possa ser autónomo, de forma a melhorar as 
condições de vida dos moradores de S. Félix da 
Marinha, que também são munícipes. 
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues relativamente à intervenção 
da Sra. D. Alice pereira de Sousa disse que irá 
solicitar ao Sr. presidente da Junta de Freguesia 
que agende uma visita ao local, para análise do 
exposto. Que se vai tentar analisar a questão, 
com as Águas de Gaia. 
relativamente ao exposto pelo Sr. vitor Dinis, 
disse que a rua oliva Teles vai ter passeio só 
de um lado, porque ele vai ser construído de 
acordo com estipulado na lei, isto é, de forma 
a permitir a circulação de um carrinho de bebé 
e de uma cadeira de rodas. Que não adianta 
construir passeios de ambos os lados, que pelo 
alinhamento da rua seriam pequenos e que só 
serviriam para justificar um suporte ao muro de 
pedra existente no local. Que aquilo que se pre-
tende é a existência de um passeio que sirva as 
pessoas, que tenha a largura legal e com pas-
sadeiras para as pessoas poderem atravessar. 
relativamente ao centro de inspeções, disse 
que o anterior presidente da junta e a Câmara 
anterior podem ser uma boa ajuda para expli-
car, porque ambos deram parecer favorável ao 
licenciamento original, para a candidatura. Dis-
se que irá enviar os documentos do Ministério 
público ao Sr. presidente da Junta, que dará o 
encaminhamento que entender. 
No que diz respeito à intervenção do Sr. Luís 

Barroso disse que S. Félix da Marinha tem co-
bertura de saneamento, água potável e escolas 
com qualidade. Que pessoalmente entende que 
“investimento” significa pessoas e também be-
tão. relativamente ao investimento em termos 
de betão, disse não ter dúvidas que no final do 
presente mandato, os seus 8 anos equiparam-se 
com os 16 anos anteriores. Que quando encer-
rou o seu 1º mandato em 2017, a Câmara tinha 
feito um investimento nas ruas de São Félix da 
Marinha superior ao que foi feito em mandatos 
anteriores. Disse que as obras na rua oliva Te-
les estão a terminar e que foi feita a reabilitação 
dos passadiços e a recuperação de uma série 
de ruas. relativamente ao pavilhão, disse que 
será uma realidade a acontecer e trata-se de 
um projeto difícil, porque o pavilhão é um equi-
pamento de construção cara e difícil, porque 
não se trata de apenas construir um pavilhão, 
trata-se de construir um pavilhão numa ravi-
na. Disse ser um equipamento importante, que 
deve ser devidamente construído. No que diz 
respeito às pessoas, referiu-se aos pequenos-
-almoços e lanches gratuitos nas escolas, para 
as crianças do 1º ciclo e pré-escolar; ATL du-
rante o ano letivo e nas pausas letivas; projeto 
Gai@prende+ para crianças com necessidades 
educativas especiais, que têm a possibilidade 
de ter nas escolas um apoio importante para 
a deficiência; programa municipal de apoio ao 
arrendamento, que é um programa importante 
que prevê que os jovens com baixos rendimen-
tos possam arrendar uma casa; programa mu-
nicipal de estágios profissionais remunerados; 
Gaia+Inclusiva que apoia famílias com carên-
cias económicas; recolha diária do lixo, exceto 
ao domingo; a nova instalação de moloques 
para substituir contentores; um conjunto de be-
nefícios que as crianças das escolas do 1º ciclo 
têm em termos de tecnologia e pedagogia; etc. 
Que o passe único beneficia todas as freguesias 
de vila Nova de Gaia, incluindo S. Félix da Ma-
rinha e o único inconveniente são as portagens 
que foram implementadas e quando tomou 
posse na Câmara, criou uma alternativa, den-
tro daquilo que era fisicamente possível, que foi 
o acesso na zona da Avenida das Árvores, em 
Gulpilhares. No que diz respeito às passagens 
de nível desniveladas, disse que quando tomou 
posse em 2013, lançou o concurso público para 
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o efeito e, agora, existem pessoas de São Fé-
lix da Marinha que estão descontentes com as 
passagens desniveladas. 
E nada mais havendo a tratar, quando eram 17 
horas e 03 minutos, o Senhor presidente da Câ-
mara declarou encerrada a reunião, da qual se 
elaborou a presente ata aprovada, por unani-
midade, nos termos do disposto no nº 1 do art.º 
34.º do CpA e no nº. 1 do art.º 57º do Anexo I da 
Lei nº. 75/2013, de 12 de Setembro, bem como 
do n.º 1 do art.º 11.º do regimento da Câmara 
Municipal de vila Nova de Gaia, aprovado pelo 
Executivo na sua reunião de 2019.01.21.
E eu, Manuela Fernanda da rocha Garrido, Di-
retora Municipal de Administração e Finanças e 
Secretária da presente reunião, a subscrevi.
o presidente da Câmara, (Eduardo vítor rodri-
gues)

B.2. aTa N.º 10
rEuNIÃo pÚBLICA DA CâMArA rEALIZADA 
NoS pAçoS Do MuNICÍpIo DE vILA NovA DE 
GAIA EM 20 DE MAIo DE 2019
prESENTES:
- o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues
- o Senhor vereador, Eng.º patrocínio Miguel 
vieira de Azevedo
- A Senhora vereadora, Dra. Maria Elisa vieira 
da Silva Cidade oliveira 
- o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura
- o Senhor vereador, Dr. José Guilherme Sarai-
va de oliveira Aguiar
- o Senhor vereador, Dr. Manuel António Cor-
reia Monteiro
- A Senhora vereadora, Engª. paula Cristina 
Martins Carvalhal
- o Senhor vereador, Arq. José valentim pinto 
Miranda
- o Senhor vereador, Dr. Elísio Ferreira pinto 
- A Senhora vereadora, Dra. Marina raquel Lo-
pes Mendes Ascensão
AuSÊNCIAS JuSTIFICADAS NoS TErMoS DA 
ALÍNEA C) Do ArTº. 39 DA LEI N.º 75/2013 DE 
12 DE SETEMBro, CoM AS DEvIDAS ALTErA-
çÕES: 
- o Senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro.

prESIDIu À rEuNIÃo: 
- o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues.
SECrETArIou A rEuNIÃo: 
A Senhora Diretora Municipal de Administração 
e Finanças, Dra. Manuela Garrido.
horA DA ABErTurA: 16 horas e 10 minutos.
horA DE ENCErrAMENTo: 17 horas e 10 mi-
nutos.

pErÍoDo ANTES DA orDEM Do DIA
poNTo prÉvIo Nº 1

o Senhor vereador, Dr. José Guilherme Sarai-
va de oliveira Aguiar apresentou dois votos de 
louvor, no âmbito da prática desportiva e dos 
resultados desportivos conseguidos por duas 
equipas de vila Nova de Gaia. referiu-se, no-
meadamente, ao Colégio de Gaia, à sua equipa 
feminina sénior, que se sagrou com grande mé-
rito e brilhantismo, tendo em consideração que 
se trata de uma equipa escolar sem qualquer 
incentivo que não seja a paixão pela modalida-
de, porque as atletas não têm qualquer contra-
partida financeira ou outra. Disse que o Colégio 
de Gaia há 2 anos sagrou-se campeão nacional 
e tem mantido uma regularidade digna de mé-
rito e de louvor, pelo que, propôs um voto de 
louvor à equipa feminina sénior do Colégio de 
Gaia e que essa proposta seja comunicada ao 
diretor do Colégio, bem como, ao coordenador 
da atividade, professor Jorge Tormenta.
Apresentou, igualmente, um voto de louvor 
pela presença digna e valiosa da equipa femini-
na sénior de futebol, do valadares Gaia Futebol 
Clube, que este fim de semana deslocou-se ao 
Estádio Nacional para disputar a final da Taça 
de portugal, com a equipa do Sport Lisboa e 
Benfica. Que a equipa feminina do valadares 
Gaia Futebol Clube, no sábado passado, digni-
ficou o desporto de vila Nova de Gaia e, nos úl-
timos quatro anos, disputou três finais da Taça 
de portugal. Solicitou que o voto de louvor fos-
se comunicado ao presidente do clube e à trei-
nadora. 

poNTo prÉvIo Nº 2
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura apresentou o voto de louvor que a seguir 
se transcreve:
“voTo DE Louvor
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No passado dia 21 de maio, o Colégio de Gaia 
sagrou-se campeão nacional em andebol femi-
nino, pela terceira vez na sua história. Esta con-
quista tem ainda um significado maior, uma vez 
que o Colégio de Gaia é uma equipa amado-
ra e nasceu no seio do desporto escolar, numa 
modalidade cada vez mais competitiva, onde a 
disputa do título nacional se centra em torno de 
equipas profissionais.
os títulos são sempre o corolário de caminhos 
feitos de êxito, mas neste particular, o trabalho 
desenvolvido ao longo de são o segredo do su-
cesso. As dificuldades logísticas ou as diferen-
ças de nível competitivo, têm sido largamente 
superadas pelo talento das atletas e pelo tra-
balho incansável de quem dirige o projeto des-
portivo.
É um trajeto seguro e consolidado que tem no 
prof. Jorge Tormenta, o nome e o rosto mais vi-
sível. Jogou, treinou, dirigiu e comenta andebol. 
É uma figura incontornável da modalidade em 
portugal, e acrescentou dinâmica ao desporto 
escolar, através de projeto desportivo inovador, 
no Colégio de Gaia.
Depois de 1991 e de 2017, ser de novo campeão 
nacional é um facto digno de registo, que natu-
ralmente revela a consolidação de um percurso 
desportivo, que é invulgar no Concelho, ao nível 
das competições nacionais.
Este resultado é motivo de orgulho e reconhe-
cimento para o Município, e estão de parabéns 
as atletas, pelo desempenho, e os treinado-
res e dirigentes, por acreditarem num projeto 
desportivo escolar, que também constitui uma 
aposta no desporto para todos e na igualdade 
de oportunidades.
Nestes termos,
o Grupo de vereadores do pSD, propõe um 
voto de louvor a todas as atletas da equipa sé-
nior de andebol feminino do Colégio de Gaia, 
pela conquista do campeonato nacional de an-
debol feminino, extensivo aos treinadores e di-
rigentes, sobretudo pela valorização desportiva 
do Município.
vila Nova de Gaia, 20 de maio de 2019.
o Grupo de vereadores na Câmara Municipal 
de vila Nova de Gaia”

poNTo prÉvIo Nº 3
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 

Moura apresentou o voto de louvor que a seguir 
se transcreve:
“voTo DE Louvor
um ano depois Taça Nacional de promoção, a 
equipa de futebol sénior feminina do valadares 
Gaia F.C., volta a marcar presença na final da 
Taça de portugal.
Num percurso de apenas seis anos, esta equi-
pa já conquistou dois títulos nacionais e tem 
sido presença regular numa competição que se 
decide por eliminatórias e perante adversários 
de muito maior poderio económico, um facto 
digno de registo para o nosso Concelho e que 
valoriza ainda mais a dimensão desportiva da 
instituição.
Não obstante o resultado, o percurso da equipa 
feminina do valadares Gaia F.C. merece o reco-
nhecimento de todos os gaienses, pela entre-
ga das atletas, pelo trabalho de treinadores e 
dirigentes e sobretudo pelo papel social que o 
futebol feminino também representa, no com-
bate às discriminações de género e na defesa 
da igualdade de direitos.
por isso, ainda que finalista vencido, com todo 
o mérito e dignidade, importa que o Município 
reconheça o contributo na valorização do des-
porto e a dedicação de um grupo de trabalho, 
como dignos representantes do Concelho no 
desporto nacional.
Nestes termos,
o Grupo de vereadores do pSD, propõe um 
voto de louvor a todas as atletas da equipa sé-
nior de futebol feminino do valadares Faia F.C., 
pela presença na final da Taça de portugal, bem 
como aos treinadores e dirigentes que têm per-
seguido de forma empenhada num percurso 
desportivo, que nos deve orgulhar a todos.
vila Nova de Gaia, 20 de maio de 2019.
o Grupo de vereadores na Câmara Municipal 
de vila Nova de Gaia”

poNTo prÉvIo Nº 4
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura apresentou o ponto prévio que a seguir 
se transcreve:
“Empreitada de reconstrução do pontão sobre 
a ribeira de Jaca, rua heróis do ultramar, vilar 
de Andorinho
Em 23 de fevereiro de 2019, a Câmara Municipal 
de vila Nova de Gaia celebrou um contrato de 
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empreitada, por ajuste direto, com a empresa 
Construtora de huíla, Lda. para a reconstrução 
de um pontão sobre a ribeira de Jaca, na rua 
heróis de ultramar, em vilar de Andorinho, no 
valor de 29.897 euros.
Sucede que o presidente da Junta anunciou, 
nas redes sociais, a conclusão do pontão em 
novembro de 2018.
o que pretendemos esclarecer é o seguinte:
Trata-se da mesma empreitada?
Se sim, perguntamos se a Câmara assinou o re-
ferido contrato de empreitada para a recons-
trução do pontão, depois da obra ter sido con-
cluída?
vila Nova de Gaia, 20 de maio de 2019
o Grupo de vereadores na Câmara Municipal 
de vila Nova de Gaia”

poNTo prÉvIo Nº 5
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura apresentou o ponto prévio que a seguir 
se transcreve:
“Aquisição de serviços de arquitetura para ela-
boração de projetos em equipamentos despor-
tivos/vAM Arquitetos, Lda.
A Câmara Municipal de vila Nova de Gaia, cele-
brou no passado dia 8 de maio um contrato de 
prestação de serviços para aquisição de servi-
ços para elaboração de projetos de arquitetura, 
em diversos equipamentos desportivos, no va-
lor de 64.600 euros + IvA. 
o contrato não especifica quais são os equipa-
mentos desportivos objeto da referida presta-
ção de serviço. pretendíamos saber a que equi-
pamentos desportivos se refere e qual o custo 
de cada um dos projetos, individualmente con-
siderados? 
Tratando-se de procedimento, na modalidade 
de consulta prévia, o que pressupõe a consulta 
a mais duas  entidades, pretendemos ainda sa-
ber quais foram as outras duas empresas con-
vidadas e se apresentaram as respetivas pro-
postas. 
vila Nova de Gaia, 20 de maio de 2019
o Grupo de vereadores na Câmara Municipal 
de vila Nova de Gaia”
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues respondeu que as empresas 
convidadas foram: José Eduardo Tavares - Ar-
quitetura, Lda.; L.M. Consultores de Engenharia 

e Arquitetura, Lda.; vAM Arquitetos, Lda. e vCB 
- Arquitetura, Lda. Que os projetos de execução 
de arquitetura referem-se aos seguintes equi-
pamentos desportivos: projeto da piscina Muni-
cipal da Granja; projeto do parque de S. Tiago; 
projeto do pavilhão de Santa Marinha e projeto 
da piscina Municipal de Maravedi e não aos es-
tudos prévios.

PRESiDÊNCia/VEREaÇÃo
AprovAçÃo DEFINITIvA DA ATA Nº 09 DA 
rEuNIÃo (pÚBLICA) DE CâMArA rEALIZA-
DA EM 06 DE MAIo DE 2019
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
1, apenas no original.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar definitivamente a ata nº 09 da reunião 
pública da Câmara realizada em 06 de maio de 
2019.
propoSTA (LEI 50/2018, DE 16 DE AGoSTo, 
LEI-QuADro DA TrANSFErÊNCIA DE CoM-
pETÊNCIAS pArA AS AuTArQuIAS LoCAIS E 
pArA AS ENTIDADES INTErMuNICIpAIS – DI-
pLoMAS SETorIAIS)
EDoC/2019/27618
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
2, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
03.05.2019”
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura apresentou a intervenção que a seguir 
se transcreve:
“ proposta de não aceitação da transferência 
de competências, nos termos e para os efeitos 
do art.º 4º, nº 2, al. a), da Lei nº 50/2018, de 16 
de agosto.
pese embora toda a boa vontade colocada pelo 
pSD, que passou por uma declaração de princí-
pios com o Governo, o processo de transferên-
cia de competências para as autarquias locais 
continua num beco sem saída. 
Infelizmente, não vamos “deliberar em refor-
ço das deliberações tomadas em Setembro”, 
como refere a proposta da Câmara, mas forma-
lizar a pronúncia do município de vila Nova de 
Gaia, sobre a não-aceitação de competências, 
para um determinado diploma sectorial, sobre 
o transporte turístico de passageiros, aprovado 
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só e apenas para o ano vai a meio. 
Sem qualquer nexo, uma vez que estas com-
petências pressupõem um impacto financei-
ro e até ao nível dos recursos humanos sobre 
um orçamento que foi aprovado em Dezembro 
passado.
Na verdade, por este motivo, a câmara e a As-
sembleia Municipal terão ainda pronunciar-se 
até ao próximo dia 30 de Junho, sobre a mesma 
matéria, mas agora relativamente a 2020
A aprovação da lei-quadro pressupunha, por 
isso, que o Governo aprovasse todos os decre-
tos-lei sectoriais e os envelopes financeiros, as-
sociados a cada autarquia com a identificação 
das verbas por área de competências a transfe-
rir, de modo a que estas, até o dia 15 de Setem-
bro de 2018, deliberassem se aceitavam exercer 
as novas competências no de 2019.
o Governo, no entanto, incumpriu em toda a li-
nha e, passado praticamente um ano sobre a 
aprovação da lei-quadro, permanece em reite-
rado incumprimento das suas obrigações. Fo-
ram objeto de regulamentação 19 dos 23 diplo-
mas sectoriais, faltando ainda aprovar 4, pelo 
que as autarquias serão ainda chamadas a pro-
nunciar-se tantas vezes, quantos sejam os di-
plomas sectoriais a promulgar, e mais absurdo, 
para o ano de 2019, quando a pronúncia relativa 
a 2020 terá o seu termo final no próximo mês.
De igual modo, o Governo incumpriu também 
com a obrigação legal de inscrever os recur-
sos financeiros a atribuir às autarquias locais 
no Fundo de Financiamento da Descentrali-
zação (FFD), pretensão esta que foi rejeitada, 
em sede de votação do orçamento de Estado 
para 2019, criando um vazio legal que permane-
ce em aberto. É um absoluto contrassenso que 
as autarquias sejam obrigadas a pronúncia de 
aceitação ou recusa, sem que conheçam antes 
os envelopes financeiros.
É com fundada preocupação aos sistemáticos 
atrasos e trapalhadas do Governo, que podem 
comprometer irremediavelmente todo o pro-
cesso de descentralização na presente legisla-
tura, que também está perto do fim.
o pSD pretendeu manter a coerência que assu-
miu desde o início do processo, exigindo que o 
Governo cumpra o que foi acordado e consen-
sualizado com a ANMp, porque nesta matéria, 
nunca quis ser obstáculo, mas antes parte da 

solução.
Nem a projeto de resolução, aprovado no parla-
mento, com a abstenção do pS, permitiu que o 
Governo emendasse a mão, no que de essencial 
importava acautelar, a saber, estabelecimento 
de prazo e fixação de dotações orçamentais.
A recomendação aprovada, impunha que o Go-
verno, até ao final do passado mês de janeiro, 
comunicasse às autarquias locais, os mapas 
com os montantes do Fundo de Financiamento 
da Descentralização e apresentasse à Assem-
bleia da república, até ao final do mês de fe-
vereiro, para aprovação, as dotações inscritas 
nos programas orçamentais a transferir para as 
mesmas.
Determinava ainda que as autarquias em 60 
dias, após publicação dos diplomas sectoriais, 
comunicassem à Direção-Geral das Autarquias 
Locais, a aceitação ou recusa de competências 
para 2019, numa única reunião dos seus órgãos 
deliberativos. Mas até este diploma foi ignorado 
pelo Governo.
A indefinição é tão grande que julgamos até 
colocar em causa a aplicabilidade prática das 
condições impostas pelo pSD, em sede de ne-
gociação com o Governo, nomeadamente o 
princípio do gradualismo na concretização das 
transferências.
Na verdade, face ao considerável atraso na ca-
lendarização da transferência de competências, 
em termos práticos, a faculdade das autarquias 
poderem deliberar sobre a aceitação ou não 
das competências deixou de ter efeito útil que 
radicava naquele princípio.
uma vez que estes condicionalismos legais e 
temporais, são alheios à vontade das autarquias 
locais, julgamos que até poderia fazer sentido, 
conceder-lhes mais um ano para exercerem 
aquela pronúncia.
Assim, permanecendo por concretizar a lei-
-quadro, porquanto não existe consumação 
jurídica, nem financeira, esta pronúncia de não 
aceitação permanece também e irrelevante e 
extemporânea. por estas razões, acompanha-
mos as reservas manifestadas pela Câmara Mu-
nicipal e votaremos favoravelmente a proposta 
de não aceitação que nos é presente.
vila Nova de Gaia, 20 de maio de 2019.
o Grupo de vereadores do pSD” 
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. 
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Eduardo vítor rodrigues referiu que a presen-
te proposta vem em reforço do deliberado em 
Setembro de 2018, porque reforça a ideia da 
não-aceitação. relativamente ao resto, disse la-
mentar que o pSD, face a todos os constrangi-
mentos, ainda não tenha rompido com o acordo 
que fez com o Governo. Que para ser coerente 
e depois desses incumprimentos, só mesmo o 
“divórcio” é que se justificaria, porque, de ou-
tra forma, enquanto isso não acontecer, esta 
parece ser uma situação discursiva que não se 
coaduna com a prática. Que mais valia, nestes 
casos, ser coerente e tomar uma posição políti-
ca definida, o que não fazem, porque em outros 
concelhos, o pSD está contraditar tudo o que o 
Senhor vereador acabou de referir.  
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar, nos termos propostos, o seguinte:
- Deliberar, em reforço das deliberações toma-
das em setembro, pela não aceitação de todas 
as transferências das competências no ano de 
2019 cujos diplomas setoriais  foram já publi-
cados e deste em particular (transporte turís-
tico de passageiros e do serviço público de 
transporte de passageiros regular em vias na-
vegáveis interiores) e posterior envio, dentro 
dos prazos legalmente fixados e supra identi-
ficados; à Direção-Geral das Autarquias Locais 
(DGAL);
- Continuar a pugnar pela concretização do 
processo de descentralização, com clareza de 
meios e de responsabilidades municipais;
- Assumir a reanálise desta decisão até 30 de 
junho de 2019, com efeitos para 2020, já com a 
devida clarificação, assim se espera, dos Diplo-
mas setoriais e da sua tradução financeira.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to a aprovação da Assembleia Municipal.
rELATÓrIo DE ATIvIDADES E CoNTAS DE 
2018 DA FuNDAçÃo DA JuvENTuDE
EDoC/2019/27642
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. 
10.05.2019”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
ACorDo DE pArCErIA A CELEBrAr EN-
TrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA E 
A ACADEMIA DE MÚSICA DE vILAr Do pA-

rAÍSo TENDo EM vISTA A rEALIZAçÃo Do 
ESpETÁCuLo DE DANçA “uM ABrIGo ChA-
MADo CASA”
EDoC/2019/27490
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
4, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
10.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de parceria a celebrar entre 
o Município de vila Nova de Gaia e a Academia 
de Música de vilar do paraíso, tendo em vista a 
realização do espetáculo de dança “um Abrigo 
chamado Casa”, nos termos apresentados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA MuNICIpAL pArA uMA AçÃo DE For-
MAçÃo DE “orGANIZAçÃo DE SEGurANçA 
INTErNA E MEIoS DE prIMEIrA INTErvEN-
çÃo”, A SEr MINISTrADA pELoS BoMBEIroS 
SApADorES, No vALor DE €1.751,58 (MIL SE-
TECENToS E CINQuENTA E uM EuroS E CIN-
QuENTA E oITo CÊNTIMoS) + IvA, SoLICITA-
Do pELA ASSoCIAçÃo SoCIAL, rECrEATIvA 
E CuLTurAL TrrIM – TrrIM, IpSS
EDoC/2019/22683
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. 
10.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa municipal para uma ação de formação 
de “organização de Segurança Interna e Meios 
de primeira Intervenção”, a ser ministrada pe-
los Bombeiros Sapadores, no valor de €1.751,58 
(mil setecentos e cinquenta e um euros e cin-
quenta e oito cêntimos) + IvA, solicitado pela 
Associação Social, recreativa e Cultural Trrim 
– Trrim, IpSS”, nos termos informados.
ÁrEA METropoLITANA Do porTo - pArT – 
INForMAçÃo
EDoC/2019/29833
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, para 
conhecimento. 14.05.2019”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
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rEGIME EXCECIoNAL DE ISENçÃo DE TAXAS 
DE urBANISMo – LoTEAMENToS Do vALE DE 
CANA, pICÃo, ALQuEBrE, QuINTA AMArELA, 
WILSoN E BAIrro DA SErrA Do pILAr
EDoC/2019/30584
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. 
14.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var ao abrigo do artigo 76º, nº 2 e 4 do regula-
mento Municipal de urbanização e Edificação:
1- Dispensar totalmente, mediante requerimen-
tos dos interessados nos termos regulamenta-
res, o pagamento das taxas municipais a todos 
os processos respeitantes à realização de ope-
rações urbanísticas, na aceção da alínea j) do 
artigo 2º do D.L. 555/99, de 16 de dezembro, na 
sua atual redação, desde que se localizem nos 
loteamentos acima mencionados, melhor iden-
tificados nas plantas em anexo;
2- A presente deliberação vigora a partir do dia 
seguinte à data da deliberação camarária e du-
rante o prazo máximo de 3 (três) anos.
proToCoLo DE CoopErAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
E o Grupo SALvADor CAETANo, SGpS, S.A. 
TENDo EM vISTA A DEFINIçÃo Do proCES-
So DE CoopErAçÃo TÉCNICA, CIENTÍFICA E 
DoS MEIoS DE MoNITorIZAçÃo Do proJE-
To BIoDIvErSIDADE AuTÓCToNE No “BoS-
QuE SEr CAETANo” DA GSC
EDoC/2019/29883
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. 
13.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o protocolo de Cooperação a celebrar en-
tre o Município de vila Nova de Gaia e o Grupo 
Salvador Caetano, SGpS, S.A., tendo em vista a 
definição do processo de cooperação técnica, 
científica e dos meios de monitorização do pro-
jeto Biodiversidade Autóctone no “Bosque Ser 
Caetano” da GSC, nos termos apresentados.

DEPaRTaMENTo DE aSSUNToS JURÍDiCoS
proC.º Nº 3636/10.8 – 3º JuÍZo CÍvEL DE vILA 

NovA DE GAIA, EXproprIAçÃo DA pArCE-
LA 2 pArA A CoNSTruçÃo Do TELEFÉrICo, 
EXproprIADoS: MArIA DA CoNCEIçÃo MA-
ChADo MorEIrA E ouTroS
EDoC/2019/28039
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. 
13.05.2019”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
GrAvAçÃo AuDIo DAS rEuNIÕES DA CâMA-
rA MuNICIpAL – propoSTA DE ALTErAçÃo 
Ao rEGIMENTo DA CâMArA
EDoC/2019/14846
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
10, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
10.05.2019”
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura apresentou a intervenção que a seguir 
se transcreve:
“Alteração ao regimento da Câmara Municipal
A proposta de alteração que nos é presente 
não poderá proceder, nem ponto de vista for-
mal, nem substancial.
Na verdade, a documentação produzida e re-
cebida pelas autarquias locais, no âmbito das 
suas atribuições e competências tem regras, 
mais concretamente o regulamento Arquivís-
tico para as Autarquias Locais, aprovado pela 
portaria nº 412/2011, de 17 de Agosto, com as 
alterações que lhe foram introduzidas pela por-
taria nº 1253 de 14 de outubro.
Este diploma visa, precisamente, regulamentar 
a avaliação, seleção e eliminação dos documen-
tos das autarquias locais, bem como os proce-
dimentos que lhe estão associados.
De acordo com o disposto no artigo 2º, nº 2 da 
citada portaria “é da responsabilidade dos ser-
viços de arquivo das autarquias locais a aplica-
ção dos prazos de conservação dos documen-
tos constantes da tabela de seleção anexa” ao 
referido regulamento, que no caso das produ-
ções áudio-visuais, em função do número de 
referência 215 e do respetivo enquadramento 
orgânico funcional, será de 10 anos, pelo que 
não poderão ser “eliminadas… após a leitura e 
aprovação da ata da respetiva reunião”, confor-
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me se propõe.
É o próprio diploma, no artigo 6º, nº 2, que refe-
re expressamente ficar “vedada a destruição de 
documentos antes de prescreverem os prazos 
legais de conservação constante da tabela de 
seleção anexa”
por sua vez, também a eliminação das referidas 
gravações, não poderá ser realizada pelo presi-
dente da Câmara, conforme proposto.
Conforme dispõe o nº 1, do mesmo artigo “o 
processo de eliminação de documentos e su-
perintendido pelos serviços de arquivo das au-
tarquias locais”.
o regulamento determina até o formalismo que 
ela própria destruição que, de acordo com ar-
tigo 7º, deverá obedecer a elaboração de um 
auto de eliminação, em duplicado, cujo modelo 
se encontra também anexo ao diploma, que de-
verá “ser assinado pelos responsáveis do servi-
ço produtor e do responsável dos serviços de 
arquivo e pelo representante da autarquia local, 
constituindo prova de abate patrimonial”.
Finalmente e, por outro lado, mal se compreen-
de, em ordem o princípio da transparência, que 
se altere um procedimento que foi adotado, por 
todos, desde que há neste Câmara Municipal, 
sem nenhuma razão ou fundamento, até legal, 
que motive a destruição das gravações áudio 
das reuniões.
Assim, propomos que a alteração proposta, 
que corresponde a um novo nº 4, ao artigo 11º 
do regimento da Câmara Municipal deverá ser 
rejeitada, por contrária à lei. o regimento é um 
regulamento e deve obediência ao princípio da 
legalidade. No caso, à previsão da dita portaria 
quanto à eliminação dos registos audiovisuais. 
vila Nova de Gaia, 20 de maio de 2019
o Grupo de vereadores na Câmara Municipal 
de vila Nova de Gaia”
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues relativamente à questão das 
gravações áudio, a mesma está suportada na lei 
e no parecer da CCDrN, que está anexo ao do-
cumento. Disse ser verdade que os documen-
tos administrativos não podem ser destruídos, 
mas não se considera as gravações áudio como 
um documento administrativo, apenas o são 
transitoriamente até à realização das atas. Que 
independentemente disso, gostava de saber, se 
o Senhor vereador quiser responder e sem pa-

recer uma afronta, como é que fez e qual foi o 
enquadramento que teve, quando no fim da sua 
vereação e no fim da sua passagem como pre-
sidente da Gaianima, destruiu todos os email’s, 
que à partida seriam documentos administrati-
vos.
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura disse que a conclusão da CCDrN versou 
sobre uma questão concreta que lhe foi colo-
cada, mas não versou sobre a questão da le-
galidade da destruição dos documentos. Disse 
que se está a falar de documentos administrati-
vos, nomeadamente, as atas e as gravações que 
devem ser disponibilizadas a quem pretender 
aceder-lhes, nos precisos termos e com a sal-
vaguarda das restrições legalmente impostas. 
Que em relação aos membros do próprio ór-
gão e passou a citar: “em conformidade com 
o disposto na Lei de acesso aos documentos 
administrativos, bem como, as alíneas c) e e) do 
artigo 6º do regulamento Geral de proteção de 
Dado, a recolha e o tratamento dos dados pes-
soais que constam das gravações, é lícito, na 
medida em que é necessário ao exercício das 
funções de interesse público, para cumprimen-
to de uma obrigação jurídica, havendo, pois um 
interesse funcional no seu acesso, afigurando-
-se ainda que como impõem a alínea b), do ar-
tigo 5º do regulamento Geral de proteção de 
Dados, afinal, a finalidade do seu acesso é de-
terminada, explícita e legítima”. Disse que terá 
pedido as gravações das reuniões do dia 29 de 
outubro e 5 de Novembro e 8 de Fevereiro, e 
foi-lhe negado o acesso às mesmas. reiterou o 
pedido de acesso às referidas gravações, bem 
como, à reunião de 18 de março e à presente 
reunião. relativamente à outra questão, disse 
que esteve na Gaianima, talvez menos de um 
ano e foi vereador durante metade de um man-
dato e não superintendia nenhuma das áreas 
a que o Sr. presidente se refere. Disse estar de 
consciência tranquila e que desconhece quem 
tomou a decisão de destruir os email’s.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues disse que o Sr. verea-
dor referiu não saber quem tomou a decisão 
de destruir os seus e-mails enquanto esteve na 
Gaianima e enquanto foi vereador. 
relativamente às gravações solicitadas pelo 
Senhor vereador, disse que hoje já obteve res-
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posta quanto ao assunto, mas se quiser fazer 
um novo pedido por escrito, a resposta será a 
mesma. 
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura disse ter reiterado um pedido, que de 
acordo com o parecer, terá direito ao acesso às 
gravações, pelo que, as mesmas deverão ser-
-lhe facultadas. 
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse que o Senhor verea-
dor solicitou as gravações por escrito e foi-lhe 
respondido por escrito também. Que agora 
reitera o pedido verbalmente e, pessoalmente, 
respondeu-lhe que não terá acesso às grava-
ções e que recorra aos tribunais. Sugeriu ao Se-
nhor vereador que verificasse o que se passou 
com os seus e-mail’s, porque é lamentável que 
tenha deixado que esses documentos adminis-
trativos, que teriam muito interesse presente-
mente, tenham sido destruídos sem o seu co-
nhecimento, para que o Senhor vereador possa 
agir, se ainda o entender, contra quem cometeu 
tal atrocidade administrativa.
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 1 voto contra do ppD/pSD, 
aprovar a proposta de alteração ao regimento 
da Câmara, nomeadamente, ao artigo 11º, pas-
sando o mesmo a ter a seguinte redação: “ 4. 
As reuniões são objeto de gravação áudio, a 
qual servirá como mero instrumento de apoio 
à elaboração da ata e, se necessário, à clarifica-
ção de eventuais dúvidas, sendo eliminada pelo 
presidente da Câmara, após a leitura e aprova-
ção da ata da respetiva reunião, nos termos do 
número anterior”, nos termos informados.

DiREÇÃo MUNiCiPaL DE aDMiNiSTRaÇÃo E 
FiNaNÇaS

pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor €73,42 (SETENTA E TrÊS Eu-
roS E QuArENTA E DoIS CÊNTIMoS), pArA 
DESLoCAçÃo À TuNA orFEÃo DE GrIJÓ, No 
DIA 23 DE ABrIL DE 2019, SoLICITADo pELo 
AGrupAMENTo DE ESCoLAS JÚLIo DINIS
EDoC/2018/25337
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº11, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 

30.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €73,42 (setenta e três euros e quarenta 
e dois cêntimos), para deslocação à Tuna or-
feão de Grijó, no dia 23 de abril de 2019, solici-
tado pelo Agrupamento de Escolas Júlio Dinis, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €61,40 (SESSENTA E uM 
EuroS E QuArENTA CÊNTIMoS), pArA DES-
LoCAçÃo Ao MuSEu DA SErrA Do pILAr, 
No DIA 23 DE ABrIL DE 2019, SoLICITADo 
pELA ASSoCIAçÃo DE SoLIDArIEDADE hu-
MANITÁrIA DE CANELAS
EDoC/2018/25351
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. 
30.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €61,40 (sessenta e um euros e quaren-
ta cêntimos), para deslocação ao Museu da Ser-
ra do pilar, no dia 23 de abril de 2019, solicitado 
pela Associação de Solidariedade humanitária 
de Canelas, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €834,41 (oIToCENToS E 
TrINTA E QuATro EuroS E QuArENTA E uM 
CÊNTIMoS), pArA DESLoCAçÃo A SETÚBAL, 
No DIA 20 DE ABrIL DE 2019, SoLICITADo 
pELo FuTEBoL CLuBE DE GAIA
EDoC/2018/25312
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. 
30.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor €834,41 (oitocentos 
e trinta e quatro euros e quarenta e um cên-
timos), ou seja, o valor de €584,09 (quinhen-
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tos e oitenta e quatro euros e nove cêntimos), 
para deslocação a Setúbal, no dia 20 de abril 
de 2019, solicitado pelo Futebol Clube de Gaia, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS Mu-
NICIpAIS, No vALor €600,88 (SEISCENToS 
EuroS E oITENTA E oITo CÊNTIMoS), pArA 
DESLoCAçÃo A CASTELo BrANCo, No DIA 
05 DE ABrIL DE 2019, SoLICITADo pELo Fu-
TEBoL CLuBE DE GAIA
EDoC/2019/22925
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
14, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
10.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor €600,88 (seiscentos 
euros e oitenta e oito cêntimos) ou seja, o va-
lor de €420,62 (quatrocentos e vinte euros e 
sessenta e dois cêntimos), para deslocação a 
Castelo Branco, no dia 05 de abril de 2019, soli-
citado pelo Futebol Clube de Gaia, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor €172,04 (CENTo E SETENTA 
E DoIS EuroS E QuATro CÊNTIMoS), pArA 
DESLoCAçÃo A AvEIro, No DIA 11 DE ABrIL 
DE 2019, SoLICITADo pELo SErvIço DE pSI-
QuIATrIA E SAÚDE MENTAL Do C.h.v.N.G./E.
EDoC/2019/23268
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
15, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
10.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €172,04 (cento e setenta e dois euros e 
quatro cêntimos), para deslocação a Aveiro, no 
dia 11 de abril de 2019, solicitado pelo Serviço 
de psiquiatria e Saúde Mental do C.h.v.N.G./E., 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-

CIpAIS, No vALor €829,38 (oIToCENToS E 
vINTE E NovE EuroS E TrINTA E oITo CÊN-
TIMoS), pArA DESLoCAçÃo A LISBoA, No 
DIA 13 DE ABrIL DE 2019, SoLICITADo pELo 
CLuBE ATLâNTICo DA MADALENA
EDoC/2019/24083
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
16, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
10.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor €829,38 (oitocentos e 
vinte e nove euros e trinta e oito cêntimos), ou 
seja, o valor de €580,57 (quinhentos e oitenta 
euros e cinquenta e sete cêntimos), para deslo-
cação a Lisboa, no dia 13 de abril de 2019, so-
licitado pelo Clube Atlântico da Madalena, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €50,24 (CINQuENTA Eu-
roS E vINTE E QuATro CÊNTIMoS), pArA 
DESLoCAçÃo À BIBLIoTECA MuNICIpAL DE 
GAIA, No DIA 24 DE ABrIL DE 2019, SoLICI-
TADo pELo JArDIM DE INFâNCIA Do CEDro
EDoC/2019/25637
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
17, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
10.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €50,24 (cinquenta euros e vinte e qua-
tro cêntimos), para deslocação à Biblioteca Mu-
nicipal de Gaia, no dia 24 de abril de 2019, so-
licitado pelo Jardim de Infância do Cedro, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €277,30 (DuZENToS E SE-
TENTA E SETE EuroS E TrINTA CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo A vILA rEAL, No DIA 24 
DE ABrIL DE 2019, SoLICITADo pELA ESCo-
LA SECuNDÁrIA Dr. JoAQuIM GoMES FEr-
rEIrA ALvES
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EDoC/2019/25702
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
18, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
10.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €277,30 (duzentos e setenta e sete eu-
ros e trinta cêntimos), para deslocação a vila 
real, no dia 24 de abril de 2019, solicitado pela 
Escola Secundária Dr. Joaquim Gomes Ferreira 
Alves, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €30,79 (TrINTA EuroS 
E SETENTA E NovE CÊNTIMoS), pArA DES-
LoCAçÃo À FuNDAçÃo MÁrIo MENDES DA 
CoSTA / AvINTES, No DIA 24 DE ABrIL DE 
2019, SoLICITADo pELA ESCoLA BÁSICA DE 
ALDEIA NovA
EDoC/2019/25643
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
19, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
10.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €30,79 (trinta euros e setenta e nove 
cêntimos), para deslocação à Fundação Mário 
Mendes da Costa / Avintes, no dia 24 de abril 
de 2019, solicitado pela Escola Básica de Aldeia 
Nova, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor €35,46 (TrINTA E CINCo Eu-
roS E QuArENTA E SEIS CÊNTIMoS), pArA 
DESLoCAçÃo Ao LAr ALMEIDA CoSTA / DE-
vESAS, No DIA 26 DE ABrIL DE 2019, SoLI-
CITADo pELA ASSoCIAçÃo DE CoNvÍvIo DE 
IDoSoS, rEForMADoS E pENSIoNISTAS DA 
ALAMEDA Do CEDro
EDoC/2019/26080
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
20, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 

10.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €35,46 (trinta e cinco euros e quarenta 
e seis cêntimos), para deslocação ao Lar Almei-
da Costa / Devesas, no dia 26 de abril de 2019, 
solicitado pela Associação de Convívio de Ido-
sos, reformados e pensionistas da Alameda do 
Cedro, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €46,13 (QuArENTA E SEIS 
EuroS E TrEZE CÊNTIMoS), pArA DESLoCA-
çÃo À BIBLIoTECA MuNICIpAL DE GAIA, No 
DIA 26 DE ABrIL DE 2019, SoLICITADo pELo 
JArDIM DE INFâNCIA DE LABorIM
EDoC/2019/26068
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
21, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
10.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €46,13 (quarenta e seis euros e treze 
cêntimos), para deslocação à Biblioteca Muni-
cipal de Gaia, no dia 26 de abril de 2019, soli-
citado pelo Jardim de Infância de Laborim, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor €395,02 (TrEZENToS E No-
vENTA E CINCo EuroS E DoIS CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo A FAvAIoS, No DIA 28 
DE ABrIL DE 2019, SoLICITADo pELA ACApo 
/ DELEGAçÃo Do porTo
EDoC/2019/26274
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
22, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
10.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €395,02 (trezentos e noventa e cinco 
euros e dois cêntimos), para deslocação a Fa-
vaios, no dia 28 de abril de 2019, solicitado pela 
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ACApo / Delegação do porto, nos termos in-
formados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €125,12 (CENTo E vINTE 
E CINCo EuroS E DoZE CÊNTIMoS), pArA 
DESLoCAçÃo Ao porTo, No DIA 29 DE 
ABrIL DE 2019, SoLICITADo pELA ESCoLA 
BÁSICA FErNANDo GuEDES
EDoC/2019/26285
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
23, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
10.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €125,12 (cento e vinte e cinco euros e 
doze cêntimos), para deslocação ao porto, no 
dia 29 de abril de 2019, solicitado pela Escola 
Básica Fernando Guedes, nos termos informa-
dos.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS Mu-
NICIpAIS, No vALor €213,39 (DuZENToS E 
TrEZE EuroS E TrINTA E NovE CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo A AvEIro, No DIA 30 DE 
ABrIL DE 2019, SoLICITADo pELA uNIvErSI-
DADE SÉNIor DE CANELAS
EDoC/2019/26520
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
24, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
10.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor €213,39 (duzentos e 
treze euros e trinta e nove cêntimos), ou seja, o 
valor de €149,37 (cento e quarenta e nove eu-
ros e trinta e sete cêntimos), para deslocação 
a Aveiro, no dia 30 de abril de 2019, solicitado 
pela universidade Sénior de Canelas, nos ter-
mos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €84,28 (oITENTA E QuA-
Tro EuroS E vINTE E oITo CÊNTIMoS), 

pArA DESLoCAçÃo Ao porTo, No DIA 30 
DE ABrIL DE 2019, SoLICITADo pELA ESCo-
LA SECuNDÁrIA Dr. JoAQuIM GoMES FEr-
rEIrA ALvES
EDoC/2019/26550
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
25, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
10.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €84,28 (oitenta e quatro euros e vinte 
e oito cêntimos), para deslocação ao porto, no 
dia 30 de abril de 2019, solicitado pela Escola 
Secundária Dr. Joaquim Gomes Ferreira Alves, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €162,97 (CENTo E SESSEN-
TA E DoIS EuroS E NovENTA E SETE CÊN-
TIMoS), pArA DESLoCAçÃo A AvEIro, No 
DIA 02 DE MAIo DE 2019, SoLICITADo pELA 
ESCoLA BÁSICA SoArES DoS rEIS
EDoC/2019/26904
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
26, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
10.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €162,97 (cento e sessenta e dois euros 
e noventa e sete cêntimos), para deslocação a 
Aveiro, no dia 02 de maio de 2019, solicitado 
pela Escola Básica Soares dos reis, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €67,60 (SESSENTA E SETE 
EuroS E SESSENTA CÊNTIMoS), pArA DES-
LoCAçÃo À QuINTA DE SANTo INÁCIo, No 
DIA 03 DE MAIo DE 2019, SoLICITADo pELA 
ESCoLA EB1 DA LAGArTEIrA
EDoC/2019/27222
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
27, apenas no original.
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Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
10.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €67,60 (sessenta e sete euros e ses-
senta cêntimos), para deslocação à Quinta de 
Santo Inácio, no dia 03 de maio de 2019, solici-
tado pela Escola EB1 da Lagarteira, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €213,46 (DuZENToS E TrE-
ZE EuroS E QuArENTA E SEIS CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo A BALAZAr, No DIA 05 
DE MAIo DE 2019, SoLICITADo pELo SporT 
CLuBE “oS DrAGÕES SANDINENSES”
EDoC/2019/27780
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
28, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
10.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor €213,46 (duzentos e 
treze euros e quarenta e seis cêntimos), ou seja, 
€149,42 (cento e quarenta e nove euros e qua-
renta e dois cêntimos), para deslocação a Bala-
zar, no dia 05 de maio de 2019, solicitado pelo 
Sport Clube “os Dragões Sandinenses”, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €52,81 (CINQuENTA E DoIS 
EuroS E oITENTA E uM CÊNTIMoS), pArA 
DESLoCAçÃo À BIBLIoTECA MuNICIpAL, No 
DIA 06 DE MAIo DE 2019, SoLICITADo pELA 
ESCoLA BÁSICA FErNANDo GuEDES
EDoC/2019/27790
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. 
10.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €52,81 (cinquenta e dois euros e oiten-

ta e um cêntimos), para deslocação à Biblioteca 
Municipal, no dia 06 de maio de 2019, solicitado 
pela Escola Básica Fernando Guedes, nos ter-
mos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €57,11 (CINQuENTA E SETE 
EuroS E oNZE CÊNTIMoS), pArA DESLoCA-
çÃo À ESTAçÃo LITorAL DA AGuDA, No DIA 
07 DE MAIo DE 2019, SoLICITADo pELA ES-
CoLA BÁSICA DAS DEvESAS
EDoC/2019/28038
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. 
10.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €57,11 (cinquenta e sete euros e onze 
cêntimos), para deslocação à Estação Litoral da 
Aguda, no dia 07 de maio de 2019, solicitado 
pela Escola Básica das Devesas, nos termos in-
formados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €214,32 (DuZENToS E CA-
TorZE EuroS E TrINTA E DoIS CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo A pAçoS DE FErrEIrA, 
No DIA 27 DE ABrIL DE 2019, SoLICITADo 
pELo CLuBE DE FuTEBoL DE SÃo FÉLIX DA 
MArINhA
EDoC/2019/26267
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
31, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
10.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor €214,32 (duzentos e ca-
torze euros e trinta e dois cêntimos), ou seja, 
€150,02 (cento e cinquenta  euros e dois cênti-
mos), para deslocação a paços de Ferreira, no 
dia 27 de abril de 2019, solicitado pelo Clube 
de Futebol de São Félix da Marinha, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
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TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €125,26 (CENTo E vINTE 
E CINCo EuroS E vINTE E SEIS CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo Ao porTo, No DIA 11 DE 
MAIo DE 2019, SoLICITADo pELA pArÓQuIA 
DE SANTA MArIA DE SANDIM
EDoC/2019/29575
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. 
14.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €125,26 (cento e vinte e cinco euros e 
vinte e seis cêntimos), para deslocação ao por-
to, no dia 11 de maio de 2019, solicitado pela 
paróquia de Santa Maria de Sandim, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €128,83 (CENTo E vINTE E 
oITo EuroS E oITENTA E TrÊS CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo A pEDrouçoS / MAIA, 
No DIA 11 DE MAIo DE 2019, SoLICITADo 
pELA FANFArrA ALAMEDA DE S. JoÃo DE 
oLIvEIrA Do Douro
EDoC/2019/29747
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. 
14.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor €128,83 (cento e vinte 
e oito euros e oitenta e três cêntimos), ou seja, 
o valor de €90,18 (noventa euros e dezoito cên-
timos), para deslocação a pedrouços / Maia, no 
dia 11 de maio de 2019, solicitado pela Fanfarra 
Alameda de S. João de oliveira do Douro nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €65,88 (SESSENTA E CIN-
Co EuroS E oITENTA E oITo CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo Ao LITorAL DE GAIA E 
FoZ Do Douro, No DIA 07 DE MAIo DE 2019, 

SoLICITADo pELA ESCoLA SECuNDÁrIA AL-
MEIDA GArrETT
EDoC/2019/28045
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. 
14.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €65,88 (sessenta e cinco euros e oiten-
ta e oito cêntimos), para deslocação ao Litoral 
de Gaia e Foz do Douro, no dia 07 de maio de 
2019, solicitado pela Escola Secundária Almei-
da Garrett, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor €180,33 (CENTo E oITENTA 
EuroS E TrINTA E TrÊS CÊNTIMoS), pArA 
DESLoCAçÃo A AvEIro, No DIA 08 DE MAIo 
DE 2019, SoLICITADo pELA ESCoLA BÁSICA 
DE SoArES DoS rEIS
EDoC/2019/28289
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. 
14.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €180,33 (cento e oitenta euros e trinta 
e três cêntimos), para deslocação a Aveiro, no 
dia 08 de maio de 2019, solicitado pela Escola 
Básica de Soares dos reis, nos termos informa-
dos.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor €190,70 (CENTo E NovENTA 
EuroS E SETENTA CÊNTIMoS), pArA DESLo-
CAçÃo A GuIMArÃES, No DIA 09 DE MAIo 
DE 2019, SoLICITADo pELA ESCoLA SECuN-
DÁrIA ALMEIDA GArrETT
EDoC/2019/28307
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. 
14.05.2019”
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Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €190,70 (cento e noventa euros e se-
tenta cêntimos), para deslocação a Guimarães, 
no dia 09 de maio de 2019, solicitado pela Es-
cola Secundária Almeida Garrett, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor €187,20 (CENTo E oITENTA E 
SETE EuroS E vINTE CÊNTIMoS), pArA DES-
LoCAçÃo A SEvEr Do vouGA, No DIA 10 DE 
MAIo DE 2019, SoLICITADo pELo AGrupA-
MENTo DE ESCoLAS DE vILA D’ESTE
EDoC/2019/29101
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. 
14.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €187,20 (cento e oitenta e sete euros 
e vinte cêntimos), para deslocação a Sever do 
vouga, no dia 10 de maio de 2019, solicitado 
pelo Agrupamento de Escolas de vila d’Este, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €546,65 (QuINhENToS E 
QuArENTA E SEIS EuroS E SESSENTA E CIN-
Co CÊNTIMoS), pArA DESLoCAçÃo A LIS-
BoA, No DIA 10 DE MAIo DE 2019, SoLICITA-
Do pELo CoLÉGIo DE GAIA
EDoC/2019/29134
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. 
14.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €546,65 (quinhentos e quarenta e seis 
euros e sessenta e cinco cêntimos), para des-
locação a Lisboa, no dia 10 de maio de 2019, 
solicitado pelo Colégio de Gaia, nos termos in-
formados.

pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DAS 
TAXAS DE INSTALAçÃo DE rECINTo IMpro-
vISADo, No vALor DE €43,18 (QuArENTA E 
TrÊS EuroS E DEZoITo CÊNTIMoS), SoLICI-
TADo pELo Corpo NACIoNAL DE ESCuTIS-
TAS – AGrupAMENTo 575 DE SÃo FÉLIX DA 
MArINhA
EDoC/2019/22329
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
39, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
10.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de instalação de recinto improvisado, 
no valor de €43,18 (quarenta e três euros e de-
zoito cêntimos), solicitado pelo Corpo Nacional 
de Escutistas – Agrupamento 575 de São Félix 
da Marinha, nos termos informados.
ACorDo DE pArCErIA A CELEBrAr ENTrE 
o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA E o 
INSTITuTo DE CIDADES INTELIGENTES CoM 
vISTA A DESENvoLvEr uMA CoopErAçÃo 
INSTITuCIoNAL No DESENvoLvIMENTo E 
IMpLEMENTAçÃo DE SoLuçÕES pArA A 
GESTÃo pÚBLICA MuNICIpAL, No âMBITo DA 
TECNoLoGIA DA INForMAçÃo E CoMuNI-
CAçÃo
EDoC/2019/28496
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
40, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
10.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de parceria a celebrar entre 
o Município de vila Nova de Gaia e o Instituto 
de Cidades Inteligentes, com vista a desenvol-
ver uma Cooperação Institucional no Desenvol-
vimento e Implementação de Soluções para a 
Gestão pública Municipal, no âmbito da Tecno-
logia da Informação e Comunicação, nos ter-
mos apresentados.
ACorDo DE pArCErIA A CELEBrAr ENTrE 
o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA E o Mu-
NICÍpIo Do porTo TENDo EM vISTA A rEA-
LIZAçÃo Do ESpETÁCuLo pIroTÉCNICo DA 
NoITE DE S. JoÃo
EDoC/2019/28590
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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. 
13.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de parceria a celebrar entre o 
Município de vila Nova de Gaia e o Município do 
porto, tendo em vista a realização do Espetácu-
lo pirotécnico da Noite de S. João, nos termos 
apresentados.
CEDÊNCIA Do MuNICÍpIo, EM rEGIME DE 
DIrEITo DE CoMoDATo, À ASSoCIAçÃo 
“ACrEDITA porTuGAL” pELo prAZo DE 25 
ANoS A CoNTAr DA DATA DA SuA CELEBrA-
çÃo, DoS SEGuINTES IMÓvEIS: prÉDIo ur-
BANo SITo NA ruA CâNDIDo DoS rEIS, NÚ-
MEroS 137 A 143 – uNIÃo DE FrEGuESIAS DE 
SANTA MArINhA E SÃo pEDro DA AFurADA 
(CoNTrATo 76/2019) E LoJA 12 (L12) QuE É 
pArTE DA FrAçÃo “Gr” E LoJA 11 (L11) QuE É 
pArTE DA FrAçÃo “GQ”, SITo NA ruA DIo-
Go CASSELS, NÚMEroS 119, 121, 127, 135, 137 E 
145, ruA ELIAS GArCIA, NÚMEroS 198, 240 E 
260 E ruA AFoNSo ALBuQuErQuE, NÚME-
roS 100, 110 E 114 – uNIÃo DE FrEGuESIAS DE 
MAFAMuDE E vILAr Do pArAÍSo (CoNTrA-
To 77/2019)
EDoC/2019/23400
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
42, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
10.05.2019”
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura disse que, atendendo a que algumas das 
competências da instituição, poderão, eventual-
mente, até cruzar-se com a Inovagaia ou com o 
Go on Invest e, também, pelo período temporal 
com que é feito este regime de comodato, per-
guntou se não seria preferível ter sido definido 
um o prazo mais curto de 5 anos, com períodos 
automaticamente renováveis, para permitir ao 
Município a possibilidade de poder renunciar o 
comodato, à medida das suas necessidades.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse que o município pode 
renunciar sempre o comodato. Que a questão 
dos 25 anos, está relacionada com as candida-
turas a que a Acredita portugal está sujeitar-se, 

que são candidaturas que, em alguns casos, ul-
trapassam o próprio quadro comunitário. Que, 
por outro lado, esta situação implica contratos 
e eventualmente questões bancárias, que vão 
para além dos 4/5 anos. 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, ra-
tificar os contratos de comodato números 76 
e 77, celebrados em 16.04.2019, relativos à ce-
dência do Município, em regime de direito de 
comodato, à Associação “Acredita portugal”, 
pelo prazo de 25 anos a contar da data da sua 
celebração, dos seguintes imóveis: Contrato 
76/2019 - prédio urbano sito na rua Cândido 
dos reis, números 137 a 143, união de Fregue-
sias de Santa Marinha e São pedro da Afurada, 
descrito na primeira Conservatória do regis-
to predial de vila Nova de Gaia sob o número 
2282, Santa Marinha e inscrito na matriz sob o 
artigo 6692, com exceção da área identificada 
na planta que constitui o Anexo I daquele con-
trato como centro de controlo e delimitada a 
cor laranja;  Contrato 77/2019 - loja 12 (L12), que 
é parte da fração “Gr” e loja 11 (L11), que é par-
te da fração “GQ” do prédio urbano constituído 
em regime de propriedade horizontal, sito na 
rua Diogo Cassels, números 119, 121, 127, 135, 137 
e 145, rua Elias Garcia, números 198, 240 e 260 
e rua Afonso Albuquerque, números 100, 110 e 
114, união de Freguesias de Mafamude e vilar 
do paraíso, descrito na Segunda Conservatória 
do registo predial de vila Nova de Gaia sob o 
número 3674 – Mafamude e inscrito na matriz 
predial sob o artigo 9694. o prazo do contrato 
será renovável automaticamente, por igual pe-
ríodo, se não for denunciado por qualquer das 
partes, nos termos informados.
CEDÊNCIA, EM rEGIME DE DIrEITo DE Co-
MoDATo, por pArTE DA SoCIEDADE “GES-
FIMo – ESpIrITo SANTo IrMÃoS, SoCIEDADE 
GESTorA DE FuNDoS IMoBILIÁrIoS, S.A.” 
DoS SEGuINTES LoTES DE TErrENo: 1.5, 2.1, 
2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 3.1, 3.2, 4, 5, 6, 8, 9, 
10, 11, 12.1, 12.2, 13, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 15.1, 15.2, 
15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 16, 17.1, 17.2, 19 E 20, Do 
LoTEAMENTo SITo No LuGAr DE LAvADo-
rES – FrEGuESIA DE CANIDELo, pArA pro-
MoçÃo E rEALIZAçÃo Do FESTIvAL DE MÚ-
SICA MArÉS vIvAS 2019. 
EDoC/2019/23138
Foi presente o documento referido em epígra-
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fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
43, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
10.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, nos 
termos informados, o seguintes:
1- Aceitar a cedência, em regime de direito de 
comodato, por parte da sociedade "GESFIMo 
- Espirito Santo Irmãos, Sociedade Gestora de 
Fundos Imobiliários, S.A." (que gere o fundo 
denominado "INvESFuNDo III - Fundo de In-
vestimento Imobiliário Fechado") dos seguin-
tes lotes de terreno:
- 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 3.1, 3.2, 4, 
5, 6, 8, 9, 10, 11, 12.1, 12.2, 13, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 
15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15,5, 15.6, 15.7, 16, 17.1, 17.2, 19 e 
20, do loteamento titulado pelo alvará número 
05/10, sitos no Lugar de Lavadores, freguesia 
de Canidelo, descritos na primeira Conservató-
ria do registo predial de vila Nova de Gaia sob 
os números 7786, 7791, 7792, 7793, 7794, 7795, 
7796, 7797, 7798, 7799, 7800, 5932, 5933, 5934, 
5936, 5937, 5938, 5939, 7801, 7802, 5941, 7804, 
7805, 7806, 7807, 7809, 7810, 7811, 7812, 7813, 
7814, 7815, 5944, 7816, 7817, 5947 e 5948 e ins-
critos na respetiva matriz sob os artigos 8487, 
8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8532, 8533, 
8524, 8525, 8492, 8493, 8494, 8496, 8497, 
8498, 8499, 8500, 8501, 8502, 8519, 8520, 8521, 
8522, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 
8503, 8507, 8508, 8505 e 8506, identificados 
na planta do loteamento, os quais são proprie-
dade do "INvESFuNDo III - Fundo de Investi-
mento Imobiliário Fechado", para promoção e 
realização do Festival de Música Marés vivas 
2019.
os indicados lotes são cedidos, ao Município e 
à sociedade "pEv Entretainment, Lda.", entre 
os dias 01 de junho de 2019 e 01 de agosto de 
2019.
2 - Aprovar o contrato de comodato.
CEDÊNCIA, EM rEGIME DE DIrEITo DE Co-
MoDATo, À uNIÃo DE FrEGuESIAS DE MA-
FAMuDE E vILAr Do pArAÍSo Do IMÓvEL 
DENoMINADo ESCoLA EB1 Do MoNTE, SITo 
NA ruA MIGuEL oLIvEIrA – uNIÃo DE FrE-
GuESIAS DE MAFAMuDE E vILAr Do pArAÍ-
So, pELo prAZo DE 25 ANoS A CoNTAr DA 
DATA DA CELEBrAçÃo Do rESpETIvo CoN-
TrATo, rENovÁvEL AuToMATICAMENTE 

por IGuAIS pErÍoDoS, SE NÃo For DENuN-
CIADo por QuALQuEr DAS pArTES
EDoC/2019/12436
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
44, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
10.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, nos 
termos informados, o seguinte:
- Aprovar a cedência, em regime de direito de 
comodato, à união das Freguesias de Mafamu-
de e vilar do paraíso, o imóvel denominado Es-
cola EB 1 do Monte, sito na rua Miguel oliveira, 
vilar do paraíso , descrito na primeira Conser-
vatória do registo predial de vila Nova de Gaia 
sob o número 3250 - vilar do paraíso e inscrito 
na matriz predial respetiva sob o artigo 8367, 
pelo prazo de 25 anos a contar da data da ce-
lebração do respetivo contrato, renovável au-
tomaticamente por iguais períodos, se não for 
denunciado por qualquer das partes;
- Aprovar a minuta do respetivo contrato de co-
modato
Saiu da reunião o Senhor presidente da Câma-
ra, prof. Dr. Eduardo vítor rodrigues.
CoNTrATo DE pErMuTA A CELEBrAr EN-
TrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
E o CoLÉGIo DE GAIA, ATÉ Ao vALor DE 
€12.000,00 (DoZE MIL EuroS)
EDoC/2018/9273
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
45, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
10.05.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 8 vo-
tos a favor do pS e 1 abstenção do ppD/pSD, 
nos termos informados, o seguinte:
1- Aprovar a seguinte permuta: - o Colégio de 
Gaia dá, a este Município, um autocarro mar-
ca Caetano, modelo oTIMo, tipo passageiros, 
com lotação de 28 lugares, matricula 76-62-SG, 
avaliado em €12.000,00 (doze mil euros) e, em 
contrapartida, o Município realiza as obras de 
acesso ao parque de estacionamento do Colé-
gio de Gaia, pela rua Colégio de Gaia, identi-
ficadas no ortofotomapa e que irá constituir o 
Anexo I do respetivo contrato de permuta, até 
ao valor de 12.000,00 (doze mil euros).
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2- Aprovar o respetivo contrato de permuta.
Entrou na reunião o Senhor presidente da Câ-
mara, prof. Dr. Eduardo vítor rodrigues.
CoNCurSo pÚBLICo CoM puBLICIDADE IN-
TErNACIoNAL – prESTAçÃo DE SErvIçoS 
DE ForMAçÃo, SEGurANçA E DESENvoLvI-
MENTo DE ATIvIDADES AQuÁTICAS NAS pIS-
CINAS MuNICIpAIS
EDoC/2019/13841
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
46, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
10.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, nos 
termos informados, o seguinte:
1. Autorizar a abertura de procedimento de con-
tratação, por concurso público com publicação 
de anúncio no JouE, nos termos da alínea a) 
n.º 1 do art.º 20.º do CCp, pelo valor base de € € 
1.980.000,00, + IvA à taxa legal de 23%, e com 
a repartição dos encargos plurianuais;
2. Aprovar, nos termos da alínea c) do n.º 1 e do 
n.º 2 do art.º 40º do CCp, os termos e condições 
constantes do caderno de encargos retificado e 
respetivos anexos, o programa de concurso e a 
minuta de anúncio;
3. Aprovar a constituição dos elementos do júri; 
4. Considerando que o  valor do contrato que 
se pretende celebrar será superior ao de 2018, 
atendendo a que o número de horas indicadas, 
e que são previstas para o ordenamento das 
atividades desportivas revela-se superior, auto-
rizar, excecionalmente, a dispensa ao limite do 
nº1, do art.º 63º da LoE/19. - (cf. nº 4 do art.º 63º 
da Lei n.º 71/2018 de 31 de dezembro).
CoNCurSo pÚBLICo CoM puBLICIDADE IN-
TErNACIoNAL No JouE, pArA A prESTA-
çÃo DE SErvIçoS DE TrATAMENTo, MEDI-
çÃo E MANuTENçÃo DA QuALIDADE Do Ar 
E DA ÁGuA, NAS pISCINAS MuNICIpAIS Do 
CoNCELho DE vILA NovA DE GAIA
EDoC/2019/5311
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
47, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
10.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, nos 
termos informados, o seguinte:

1. Autorizar a abertura de procedimento de con-
tratação, por concurso público com publicação 
de anúncio no JouE, nos termos da alínea a) n.º 
1 do art.º 20.º do CCp, pelo valor base de €  € 
895.690,00, + IvA à taxa legal de 23% e com a 
repartição dos encargos plurianuais;
2. Aprovar, nos termos da alínea c) do n.º 1 e do 
n.º 2 do art.º 40º do CCp, os termos e condições 
constantes do caderno de encargos e respeti-
vos anexos, o programa de concurso e a minuta 
de anúncio;
3. Aprovar a constituição dos elementos do júri;
4. Submeter a deliberação da Assembleia Muni-
cipal a despesa plurianual, em cumprimento do 
art.º 22 do DL 197/99, 08.06, repristinado pela 
res. da Ar. 86/11, de 11 de abril.
CoNCurSo pÚBLICo pArA CoNTrATAçÃo 
DA EMprEITADA “BIBLIoTECA pÚBLICA Mu-
NICIpAL DE vILA NovA DE GAIA – rEABI-
LITAçÃo E MoDErNIZAçÃo Do EDIFÍCIo 
prINCIpAL” – AprovAçÃo DA ATA Do JÚrI E 
rESpETIvoS ANEXoS
EDoC/2019/3181
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
48, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
10.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a ata do júri e respetivos anexos, nos 
termos informados. 
AQuISIçÃo DE SErvIçoS DE vIGILâNCIA E 
SEGurANçA huMANA pArA o MuNICÍpIo 
DE vILA NovA DE GAIA – ADJuDICAçÃo DA 
propoSTA E AprovAçÃo DA MINuTA DE 
CoNTrATo
EDoC/2019/20763
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. 
14.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar, nos termos informados, o seguinte:
1. A adjudicação da proposta apresentada pela 
empresa "ronsegur Lda", pelo montante máxi-
mo de 750.000,00€;
2. A minuta do contrato;
3. A notificação à roNSEGur, Lda. para que 
apresente os documentos de habilitação, cau-
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ção e se pronuncie sobre a mencionada minuta. 
rEABILITAçÃo Do AuDITÓrIo DA ASSEM-
BLEIA MuNICIpAL – EMprEITADA DECISÃo 
DE CoNTrATAr, AprovAçÃo DAS pEçAS 
Do proCEDIMENTo E DEMAIS ELEMENToS
EDoC/2019/30127
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: “Aprovo e Autori-
zo. À DMAF. À Câmara. 14.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, nos 
termos informados, o seguinte:
1. Autorizar a abertura de procedimento por 
concurso público sem publicação de anúncio 
no JouE, pelo valor de € 1.060.000,00 € (com  
Iva a 6 %, incluído), prevendo-se total execução 
da obra no ano 2020;
2. Aprovar a composição do Júri;
3. Aprovar as peças integrantes do procedi-
mento, a saber: programa e anexos, Caderno  
de Encargos e projeto de Execução, Minuta de 
Anúncio;
4. Submeter a autorização da Assembleia Mu-
nicipal o encargo financeiro da obra totalmente 
adstrito ao ano 2020, em cumprimento do art.º 
22º do DL 197/99, de 08.06, repristinado pela 
resolução da Ar nº 86/2011, de 11de abril.
TAXA DE CIDADE DE vILA NovA DE GAIA – 
rECEITAS
EDoC/2019/28475
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
51, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
10.05.2019”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
SErvIço DE TÁXI “ShuTTLE oN DEMAND”
EDoC/2019/29903
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 para 
conhecimento. 10.05.2019”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
ADJuDICAçÃo DEFINITIvA Do LoTE Nº 31 DA 
urBANIZAçÃo DA QuINTA DA pALA – uNIÃo 
DE FrEGuESIAS DE GuLpILhArES E vALA-
DArES, AoS MuNÍCIpES ANTÓNIo MANuEL 
GoNçALvES QuEIrÓS E A SuA ESpoSA SÓ-

NIA pATrÍCIA DE SouSA BArrELEIro QuEI-
rÓS, pELo vALor DE €20.000,00 (vINTE MIL 
EuroS)
EDoC/2019/15730
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
53, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
15.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a adjudicação definitiva do Lote n.º 31 da 
urbanização da Quinta da pala, união das fre-
guesias de Gulpilhares e valadares, aos muníci-
pes, António Manuel Gonçalves Queirós, com o 
CC n.º 10686034 8 ZX5, válido até 15/05/2028, 
contribuinte n.º 213404419 e a sua esposa Sónia 
patrícia de Sousa Barreleiro Queirós, com o CC 
n.º 11238666 0 ZY4, válido até 19/11/2019, pelo 
valor de 20.000,00€, nos termos informados.
ADJuDICAçÃo DEFINITIvA Do LoTE Nº 21 DA 
urBANIZAçÃo DA QuINTA DA pALA – uNIÃo 
DE FrEGuESIAS DE GuLpILhArES E vALA-
DArES, Ao MuNÍCIpE JoÃo MANuEL SoA-
rES pErEIrA, pELo vALor DE €18.500,00 
(DEZoITo MIL E QuINhENToS EuroS)
EDoC/2019/17825
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
54, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
15.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a adjudicação definitiva do Lote n.º 21 
da urbanização da Quinta da pala, união das 
freguesias de Gulpilhares e valadares, ao muní-
cipe João Manuel Soares pereira, com o CC n.º 
15475938 4 ZY2, válido até 27/11/2022, contri-
buinte n.º 275693163, pelo valor de 18.500,00 €, 
nos termos informados.
ADJuDICAçÃo DEFINITIvA Do LoTE Nº 20 
DA urBANIZAçÃo DA QuINTA DA pALA – 
uNIÃo DE FrEGuESIAS DE GuLpILhArES E 
vALADArES, Ao MuNÍCIpE JoSÉ DoMINGoS 
SoArES, pELo vALor DE €18.500,00 (DEZoI-
To MIL E QuINhENToS EuroS)
EDoC/2019/17819
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. 
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15.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a adjudicação definitiva do Lote n.º 20 da 
urbanização da Quinta da pala, união das fre-
guesias de Gulpilhares e valadares, ao muníci-
pe José Domingos Soares pereira, com o CC n.º 
14791205 9 ZX0, válido até 23/11/2022, contri-
buinte n.º 270442367, pelo valor de 18.500,00€, 
nos termos informados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
E A uNIÃo DE FrEGuESIAS DE MAFAMuDE E 
vILAr Do pArAÍSo pArA ApoIo FINANCEI-
ro À rEALIZAçÃo DAS MArChAS S. JoÃo 
2019, No vALor DE €2.500,00 (DoIS MIL E 
QuINhENToS EuroS)
EDoC/2019/29078
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
56, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
15.05.2019”
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, 
para apoio financeiro à realização das Marchas 
S. João 2019, no valor de €2.500,00 (dois mil 
e quinhentos euros), nos termos apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
E A JuNTA DE FrEGuESIA DE oLIvEIrA Do 
Douro pArA ApoIo FINANCEIro À rEALI-
ZAçÃo DAS MArChAS S. JoÃo 2019, No vA-
Lor DE €2.500,00 (DoIS MIL E QuINhENToS 
EuroS)
EDoC/2019/29079
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
57, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
15.05.2019”
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, para apoio fi-
nanceiro à realização das Marchas S. João 2019, 
no valor de €2.500,00 (dois mil e quinhentos 
euros), nos termos apresentados.
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 pArA ApoIo FI-
NANCEIro À rEALIZAçÃo DAS MArChAS S. 
JoÃo 2019, No vALor DE €2.500,00 (DoIS 
MIL E QuINhENToS EuroS)
EDoC/2019/29081
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
58, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
15.05.2019”
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, 
para apoio financeiro à realização das Marchas 
S. João 2019, no valor de €2.500,00 (dois mil 
e quinhentos euros), nos termos apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
E A uNIÃo DE FrEGuESIAS DE SErZEDo E 
pEroSINho pArA ApoIo FINANCEIro À 
rEALIZAçÃo DAS MArChAS S. JoÃo 2019, 
No vALor DE €2.500,00 (DoIS MIL E QuI-
NhENToS EuroS)
EDoC/2019/29122
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
59, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
15.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de Colaboração a celebrar 
entre o Município de vila Nova de Gaia e a 
união de Freguesias de Serzedo e perosinho, 
para apoio financeiro à realização das Marchas 
S. João 2019, no valor de €2.500,00 (dois mil 
e quinhentos euros), nos termos apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
E A uNIÃo DE FrEGuESIAS DE SANTA MArI-
NhA E SÃo pEDro DA AFurADA pArA ApoIo 
FINANCEIro À rEALIZAçÃo DAS MArChAS 
S. JoÃo 2019, No vALor DE €2.500,00 (DoIS 
MIL E QuINhENToS EuroS)
EDoC/2019/29084
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
60, apenas no original.
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Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
15.05.2019”
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 São pedro da 
Afurada, para apoio financeiro à realização das 
Marchas S. João 2019, no valor de €2.500,00 
(dois mil e quinhentos euros), nos termos apre-
sentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
E A uNIÃo DE FrEGuESIAS DE GuLpILhArES 
E vALADArES pArA ApoIo FINANCEIro À 
rEALIZAçÃo DAS MArChAS S. JoÃo 2019, 
No vALor DE €2.500,00 (DoIS MIL E QuI-
NhENToS EuroS)
EDoC/2019/29618
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
61, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
15.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de Colaboração a celebrar 
entre o Município de vila Nova de Gaia e a 
união de Freguesias de Gulpilhares e valadares, 
para apoio financeiro à realização das Marchas 
S. João 2019, no valor de €2.500,00 (dois mil 
e quinhentos euros), nos termos apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
E A JuNTA DE FrEGuESIA DE vILAr DE AN-
DorINho pArA ApoIo FINANCEIro À rEA-
LIZAçÃo DAS MArChAS S. JoÃo 2019, No 
vALor DE €2.500,00 (DoIS MIL E QuINhEN-
ToS EuroS)
EDoC/2019/29617
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
62, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
15.05.2019”
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, para apoio fi-
nanceiro à realização das Marchas S. João 2019, 
no valor de €2.500,00 (dois mil e quinhentos 
euros), nos termos apresentados.

ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
E A JuNTA DE FrEGuESIA DE ArCoZELo 
pArA ApoIo FINANCEIro À rEALIZAçÃo 
DAS MArChAS S. JoÃo 2019, No vALor DE 
€2.500,00 (DoIS MIL E QuINhENToS EuroS)
EDoC/2019/29072
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
63, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
15.05.2019”
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 Arcozelo, para apoio financeiro à 
realização das Marchas S. João 2019, no valor 
de €2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), 
nos termos apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE 
GAIA E A JuNTA DE FrEGuESIA DE AvINTES 
pArA ApoIo FINANCEIro À rEALIZAçÃo 
DAS MArChAS S. JoÃo 2019, No vALor DE 
€2.500,00 (DoIS MIL E QuINhENToS EuroS)
EDoC/2019/29073
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
64, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
15.05.2019”
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 Avintes, para apoio financei-
ro à realização das Marchas S. João 2019, no va-
lor de €2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), 
nos termos apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
E A JuNTA DE FrEGuESIA DE CANELAS 
pArA ApoIo FINANCEIro À rEALIZAçÃo 
DAS MArChAS S. JoÃo 2019, No vALor DE 
€2.500,00 (DoIS MIL E QuINhENToS EuroS)
EDoC/2019/29075
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
65, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
15.05.2019”
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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, para apoio financeiro à 
realização das Marchas S. João 2019, no valor 
de €2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), 
nos termos apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
E A JuNTA DE FrEGuESIA DE CANIDELo 
pArA ApoIo FINANCEIro À rEALIZAçÃo 
DAS MArChAS S. JoÃo 2019, No vALor DE 
€2.500,00 (DoIS MIL E QuINhENToS EuroS)
EDoC/2019/29076
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
66, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
15.05.2019”
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 Canidelo, para apoio financeiro à 
realização das Marchas S. João 2019, no valor 
de €2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), 
nos termos apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
E A JuNTA DE FrEGuESIA DA MADALENA 
pArA ApoIo FINANCEIro À rEALIZAçÃo 
DAS MArChAS S. JoÃo 2019, No vALor DE 
€2.500,00 (DoIS MIL E QuINhENToS EuroS)
EDoC/2019/29077
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
67, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
15.05.2019”
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 da Madalena, para apoio financeiro 
à realização das Marchas S. João 2019, no va-
lor de €2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), 
nos termos apresentados.
Saiu da reunião o Senhor presidente da Câma-
ra, prof. Dr. Eduardo vítor rodrigues.
ACorDo DE CoopErAçÃo A CELEBrAr EN-
TrE A ÁrEA METropoLITANA Do porTo E 
oS MuNICÍpIoS ABrANGIDoS pELo pLANo 

DE AçÃo pArA CoNTroLo DA popuLAçÃo 
DE GAIvoTAS NAS CIDADES CoSTEIrAS DA 
ÁrEA METropoLITANA Do porTo pArA 
ApoIo FINANCEIro À ELABorAçÃo Do 
pLANo, No vALor DE €22.500,00 (vINTE E 
DoIS MIL E QuINhENToS EuroS) + IvA
EDoC/2019/26871
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
68, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
15.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Cooperação a celebrar entre 
a Área Metropolitana do porto e os Municípios 
abrangidos pelo plano de Ação para Controlo 
da população de Gaivotas nas Cidades Costei-
ras da Área Metropolitana do porto, para apoio 
financeiro à elaboração do plano, no valor de 
€22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos eu-
ros) + IvA, nos termos apresentados.
Entrou na reunião o Senhor presidente da Câ-
mara, prof. Dr. Eduardo vítor rodrigues.
proToCoLo DE CoopErAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE A AGÊNCIA porTuGuESA Do AM-
BIENTE, I.p. E o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE 
GAIA pArA ApoIo No âMBITo DA proMo-
çÃo DA DIvuLGAçÃo DA CAMpANhA “por 
uM pAÍS CoM BoM Ar” E DAS INICIATIvAS Do 
DIA NACIoNAL Do Ar
EDoC/2019/26841
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 para ra-
tificação. 15.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, rati-
ficar o despacho do Sr. presidente datado de 
15.05.2019, que aprovou o protocolo de Coo-
peração a celebrar entre a Agência portuguesa 
do Ambiente, I.p. e o Município de vila Nova de 
Gaia, para apoio no âmbito da promoção da di-
vulgação da campanha “por um país com Bom 
Ar” e das iniciativas do Dia Nacional do Ar, nos 
termos apresentados.
ABErTurA DE proCEDIMENTo pArA CE-
LEBrAçÃo DE CoNTrATo pArA LICENCIA-
MENTo DE SoFTWArE MICroSoFT, por 
SuBSCrIçÃo, por rECurSo Ao CoNTrATo 
/ ACorDo CELEBrADo pELA ESpAp – ENTI-



CÂMARA MUNICIPAL

Nº 103 | MAIo 2019 | BoLETIM MUNICIPAL

54

DADE DE SErvIçoS pArTILhADoS DA ADMI-
NISTrAçÃo pÚBLICA, I.p. – AprovAçÃo DE 
rELATÓrIo FINAL E DAS MINuTAS DoS CoN-
TrAToS
EDoC/2019/10685
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
70, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
15.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, nos 
termos informados, o seguinte:
1- Aprovar o relatório Final, nomeadamente, 
a proposta de adjudicação no âmbito dos lo-
tes 56, 61 e 68 ao Abrigo do Acordo Quadro 
(AQ – LS- 2015) - Licenciamento de Software, 
à proposta reportada pela Informática El Corte 
Inglês, S.A., pelo prazo de 36 meses e pelo valor 
de € 777.206,58€, acrescido em todos os casos 
de IvA, para os três lotes a contratar, conforme 
a programação financeira descrita, por lote;
2- Aprovar as minutas dos contratos, relativas 
aos lotes 56 e 61;
3- Autorizar a notificação do Adjudicatário para 
apresentação de documentos de habilitação no 
âmbito dos 3 lotes e de caução no âmbito do 
lote 68
CoNSoLIDAçÃo DA ESCArpA DA SErrA Do 
pILAr – propoSTA DE CoNTrATo ADICIo-
NAL Nº 1
EDoC/2019/25505
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
71, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
15.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar os trabalhos adicionais, bem como, a 
minuta do contrato, nos termos informados.

DiREÇÃo MUNiCiPaL DE iNFRaESTRUTURaS 
E ESPaÇoS PÚBLiCoS

pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 
TAXA rEFErENTE À LICENçA DE TrÊS LuGA-
rES DE ESTACIoNAMENTo prIvATIvo pArA 
o ANo DE 2019, SIToS NA ruA CoNSELhEI-
ro vELoSo DA CruZ – uNIÃo DE FrEGuE-
SIAS DE SANTA MArINhA E SÃo pEDro DA 
AFurADA, No vALor DE €6.476,40 (SEIS MIL 
QuATroCENToS E SETENTA E SEIS EuroS 

E QuArENTA CÊNTIMoS), SoLICITADo pELo 
TrIBuNAL JuDICIAL DA CoMArCA Do por-
To – SECçÃo DE vILA NovA DE GAIA
EDoC/2018/77724
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. 
10.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa referente à licença de três lugares de 
estacionamento privativo para o ano de 2019, 
sitos na rua Conselheiro veloso da Cruz, união 
de Freguesias de Santa Marinha e São pedro da 
Afurada, no valor de €6.476,40 (seis mil qua-
trocentos e setenta e seis euros e quarenta cên-
timos), solicitado pelo Tribunal Judicial da Co-
marca do porto – Secção de vila Nova de Gaia, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 
TAXA rEFErENTE À LICENçA DE DoIS LuGA-
rES DE ESTACIoNAMENTo prIvATIvo pArA 
o ANo DE 2019, SIToS NA ruA CoNCEIçÃo 
FErNANDES – uNIÃo DE FrEGuESIAS DE 
MAFAMuDE E vILAr Do pArAÍSo, No vALor 
DE €4.317,60 (QuATro MIL TrEZENToS E DE-
ZASSETE EuroS E SESSENTA CÊNTIMoS), 
SoLICITADo pELo AGrupAMENTo DE ESCo-
LAS DE SoArES DoS rEIS
EDoC/2019/2708
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. 
10.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa referente à licença de dois lugares de 
estacionamento privativo para o ano de 2019, 
sitos na rua Conceição Fernandes, união de 
Freguesias de Mafamude e vilar do paraíso, no 
valor de €4.317,60 (quatro mil trezentos e de-
zassete euros e sessenta cêntimos), solicitado 
pelo Agrupamento de Escolas de Soares dos 
reis, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 
TAXA rEFErENTE À LICENçA DE DoIS LuGA-
rES DE ESTACIoNAMENTo prIvATIvo pArA 
o ANo DE 2019, SIToS NA ruA vIrGÍLIo FEr-
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rEIrA – uNIÃo DE FrEGuESIAS DE MAFA-
MuDE E vILAr Do pArAÍSo, No vALor DE 
€1.440,98 (MIL QuATroCENToS E QuArEN-
TA EuroS E NovENTA E oITo CÊNTIMoS), 
SoLICITADo pELA uNIÃo DE FrEGuESIAS DE 
MAFAMuDE E vILAr Do pArAÍSo
EDoC/2019/22989
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. 
10.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa referente à licença de dois lugares de 
estacionamento privativo para o ano de 2019, 
sitos na rua virgílio Ferreira, união de Fregue-
sias de Mafamude e vilar do paraíso, no valor 
de €1.440,98 (mil quatrocentos e quarenta eu-
ros e noventa e oito cêntimos), solicitado pela 
união de Freguesias de Mafamude e vilar do 
paraíso, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE TA-
XAS pELA INTErrupçÃo DE TrâNSITo, rE-
LATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “DESFILE 
DA proCISSÃo EM hoNrA DE SANTA rITA”, 
rEALIZADo No DIA 26 DE MAIo DE 2019, No 
vALor ToTAL DE €172,20 (CENTo E SETENTA 
E DoIS EuroS E vINTE CÊNTIMoS), SoLICI-
TADo por ANDrÉ FILIpE pErEIrA GoMES, 
rEprESENTANTE DA CoMISSÃo DE FESTAS 
EM hoNrA DE SANTA rITA DE GrIJÓ
EDoC/2019/19550
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. 
12.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa pela interrupção de trânsito, relativa à 
realização do evento “Desfile da procissão em 
honra de Santa rita”, realizado no dia 26 de 
maio de 2019, no montante de €120,54 (cento 
e vinte euros e cinquenta e quatro cêntimos), 
correspondente a 70% do valor total de €172,20 
(cento e setenta e dois euros e vinte cêntimos), 
solicitado por André Filipe pereira Gomes, re-
presentante da Comissão de Festas em honra 
de Santa rita de Grijó, nos termos informados.

pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXAS pELA INTErrupçÃo DE TrâNSITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “DIA 
DESporTIvo – prATIQuE ESTA IDEIA – o 
DESporTo DE MÃoS DADAS CoM o voLuN-
TArIADo”, rEALIZADo No DIA 01 DE MAIo 
DE 2019, No vALor ToTAL DE €301,35 (TrE-
ZENToS E uM EuroS E TrINTA E CINCo CÊN-
TIMoS), SoLICITADo por FuNDAçÃo CLA-
rET - IpSS
EDoC/2019/21503
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. 
12.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa pela interrupção de trânsito, relativa à 
realização do evento “Dia Desportivo – pratique 
esta Ideia – o Desporto de Mãos Dadas com o 
voluntariado”, realizado no dia 01 de maio de 
2019, no valor total de €301,35 (trezentos e um 
euros e trinta e cinco cêntimos), solicitado por 
Fundação Claret - IpSS, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXAS pELA INTErrupçÃo DE TrâNSITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “CA-
MINhADA SoLIDÁrIA E AMBIENTAL 2019”, 
rEALIZADo No DIA 01 DE MAIo DE 2019, 
No vALor ToTAL DE €645,75 (SEISCENToS 
E QuArENTA E CINCo EuroS E SETENTA E 
CINCo CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA ASSo-
CIAçÃo DE pAIS E ENCArrEGADoS DE EDu-
CAçÃo DAS ESCoLAS BÁSICAS Do oLIvAL E 
SECuNDÁrIA DIoGo DE MACEDo
EDoC/2019/18864
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. 
13.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa pela interrupção de trânsito, relativa à 
realização do evento “Caminhada Solidária e 
Ambiental 2019”, realizado no dia 01 de maio 
de 2019, no valor total de €645,75 (seiscentos e 
quarenta e cinco euros e setenta e cinco cênti-
mos), solicitado pela Associação de pais e En-
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carregados de Educação das Escolas Básicas 
do olival e Secundária Diogo de Macedo, nos 
termos informados.
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo NA TrA-
vESSA DAS rIBEIrAS – uNIÃo DE FrEGuE-
SIAS DE GrIJÓ E SErMoNDE
EDoC/2019/20724
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
78, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a postura Municipal de Trânsito, nos 
termos informados.
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo NA ruA 
Do CASAL, No ENTroNCAMENTo CoM A 
ruA SouTo FIÃES E ruA CENTrAL DE CAM-
poS – FrEGuESIA DE AvINTES
EDoC/2019/18612
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. 
13.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a postura Municipal de Trânsito, nos 
termos informados.
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo NA ruA 
CoLÉGIo Do SArDÃo, JuNTo À INTErSEçÃo 
CoM A ruA CoNDE SILvA MoNTEIro E ruA 
DAS 7 ESTrELAS – FrEGuESIA DE oLIvEIrA 
Do Douro
EDoC/2019/7023
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. 
14.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a postura Municipal de Trânsito, nos 
termos informados.
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo NoS 
ACESSoS DA urBANIZAçÃo “A TrIpEIrA” – 
FrEGuESIA DE CANIDELo
EDoC/2018/42459
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. 

13.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a postura Municipal de Trânsito, nos 
termos informados.
AuTorIZAçÃo ESpECIAL DE CIrCuLAçÃo 
pArA oS SEGuINTES vEÍCuLoS pESADoS: 
89-32-ph, 20-70-pr, 14-30-oD, 44-38-QG, 04-
CQ-09, 71-47-pG E 92-58-pB pArA pErMIS-
SÃo DE CIrCuLAçÃo No INTErIor DA ZoNA 
DELIMITADA ENTrE A A1, roTuNDA DE SAN-
To ovÍDIo, AvENIDA DA rEpÚBLICA, AvENI-
DA vASCo DA GAMA (E.N.222) E Av. D. JoÃo 
II (vL9), vÁLIDo pArA o DIA 21 DE MAIo DE 
2019
EDoC/2019/28066
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
82, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
15.05.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, 9 votos a 
favor do pS e 1 abstenção do ppD/pSD, aprovar 
a autorização especial de circulação para os se-
guintes veículos pesados: 89-32-ph, 20-70-pr, 
14-30-oD, 44-38-QG, 04-CQ-09, 71-47-pG E 
92-58-pB para permissão de circulação no inte-
rior da zona delimitada entre a A1, rotunda de 
Santo ovídio, Avenida da república, Avenida 
vasco da Gama (E.N.222) e Av. D. João II (vL9), 
válido para o dia 21 de maio de 2019, nos ter-
mos informados.
CoNCurSo pÚBLICo pArA A CELEBrAçÃo 
DE ACorDoS-QuADro SINGuLArES pArA 
A BENEFICIAçÃo ENErGÉTICA DE EDIFÍCIoS 
ESCoLArES DE TIpoLoGIA T3 – DECISÃo DE 
CoNTrATAr, AprovAçÃo DAS pEçAS Do 
proCEDIMENTo E DEMAIS ELEMENToS
EDoC/2019/30141
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. 
15.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, au-
torizar a abertura do procedimento e aprovar 
a constituição do júri, bem como, as peças do 
procedimento, nos termos informados.
CoNSTruçÃo Do EDIFÍCIo MuLTIuSoS Do 
FÓruM DE CIDADANIA DE CANELAS – EM-
prEITADA DECISÃo DE CoNTrATAr, Apro-
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vAçÃo DAS pEçAS Do proCEDIMENTo E 
DEMAIS ELEMENToS
EDoC/2019/28946
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. 
15.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, nos 
termos informados, o seguinte:
1. Autorizar a abertura de procedimento por 
concurso público sem publicação de anún-
cio no JouE, nos termos da informação retifi-
cada junta à presente etapa e pelo valor de € 
1.070.000,00 € + Iva a 6 % perfazendo um total 
de 1.134.200,00 €, com a seguinte programa-
ção dos encargos financeiros: 
Lote 1  Þ2020 – 650.000,00 € +IvA
2021 – 100.000,00 € + IvA
Lote 2 Þ2020 – 250.000,00 € + IvA
2021 – 70.000,00 € + IvA
2. Aprovar a composição do Júri;
3. Aprovar as peças integrantes do procedi-
mento, a saber: programa e anexos, Caderno 
de Encargos e projeto de Execução, Minuta de 
Anúncio;
4. Submeter a autorização da Assembleia Muni-
cipal a repartição plurianual dos encargos aci-
ma descrita, em cumprimento do art.º 22º do 
DL 197/99, de 08.06, repristinado pela resolu-
ção da Ar nº 86/2011, de 11de abril.

DiREÇÃo MUNiCiPaL PaRa a iNCLUSÃo 
SoCiaL

CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDA-
MENTo, SoLICITADo por pEDro vENâNCIo 
SANToS MoTA
EDoC/2019/25794
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. 
30.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a candidatura de apoio ao arrendamento, 
solicitado por pedro venâncio Santos Mota, nos 
termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por ALFrEDo roGÉrIo 
MAChADo DA SILvA roBALo

EDoC/2019/16391
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. 
15.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a candidatura de apoio ao arrendamen-
to, solicitado por Alfredo rogério Machado da 
Silva robalo, nos termos informados.
pEDIDo DE ApoIo ECoNÓMICo No âMBITo 
Do proGrAMA MuNICIpAL GAIA+INCLuSIvA 
– EIXo ApoIo NA CArÊNCIA ECoNÓMICA E 
EMErGÊNCIA SoCIAL, SoLICITADo por MA-
rIA DE FÁTIMA FErNANDES FErrEIrA DoS 
SANToS
EDoC/2019/25390
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. 
30.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de apoio económico no âmbi-
to do programa Municipal Gaia+Inclusiva – Eixo 
Apoio na Carência Económica e Emergência 
Social, solicitado por Maria de Fátima Fernan-
des Ferreira dos Santos, nos termos informa-
dos.
pEDIDo DE ApoIo ECoNÓMICo No âMBITo 
Do proGrAMA MuNICIpAL GAIA+INCLuSIvA 
– EIXo ApoIo NA CArÊNCIA ECoNÓMICA 
E EMErGÊNCIA SoCIAL, SoLICITADo por 
MArA pATrÍCIA vIEIrA FErrEIrA
EDoC/2019/27938
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. 
10.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de apoio económico no âmbi-
to do programa Municipal Gaia+Inclusiva – Eixo 
Apoio na Carência Económica e Emergência 
Social, solicitado por Mara patrícia vieira Fer-
reira, nos termos informados.
pEDIDo DE ApoIo ECoNÓMICo No âMBITo 
Do proGrAMA MuNICIpAL GAIA+INCLuSIvA 
– EIXo ApoIo NA CArÊNCIA ECoNÓMICA 
E EMErGÊNCIA SoCIAL, SoLICITADo por 
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JoSÉ MANuEL roDrIGuES DuArTE
EDoC/2019/26886
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. 
10.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de apoio económico no âmbi-
to do programa Municipal Gaia+Inclusiva – Eixo 
Apoio na Carência Económica e Emergência 
Social, solicitado por José Manuel rodrigues 
Duarte, nos termos informados.
pEDIDo DE ApoIo ECoNÓMICo No âMBITo 
Do proGrAMA MuNICIpAL GAIA+INCLuSIvA 
– EIXo ApoIo NA CArÊNCIA ECoNÓMICA E 
EMErGÊNCIA SoCIAL, SoLICITADo por ADE-
LINA MorEIrA GoMES SILvA
EDoC/2019/26891
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. 
10.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de apoio económico no âmbi-
to do programa Municipal Gaia+Inclusiva – Eixo 
Apoio na Carência Económica e Emergência 
Social, solicitado por Adelina Moreira Gomes 
Silva, nos termos informados.
pEDIDo DE ApoIo ECoNÓMICo No âMBITo 
Do proGrAMA MuNICIpAL GAIA+INCLuSIvA 
– EIXo ApoIo NA CArÊNCIA ECoNÓMICA E 
EMErGÊNCIA SoCIAL, SoLICITADo por AN-
DrEIA CÁSSIA roDrIGuES
EDoC/2019/29762
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. 
10.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de apoio económico no âmbi-
to do programa Municipal Gaia+Inclusiva – Eixo 
Apoio na Carência Económica e Emergência 
Social, solicitado por Andreia Cássia rodrigues, 
nos termos informados.
pEDIDo DE ApoIo ECoNÓMICo No âMBITo 
Do proGrAMA MuNICIpAL GAIA+INCLuSIvA 
– EIXo ApoIo NA CArÊNCIA ECoNÓMICA E 

EMErGÊNCIA SoCIAL, SoLICITADo por rI-
CArDo ADALBErTo MorEIrA pErALTA
EDoC/2019/29498
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
92, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
10.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de apoio económico no âmbi-
to do programa Municipal Gaia+Inclusiva – Eixo 
Apoio na Carência Económica e Emergência 
Social, solicitado por ricardo Adalberto Morei-
ra peralta, nos termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por SArA pATrÍCIA DA SIL-
vA
EDoC/2019/23924
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
93, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
10.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de apoio económico no âmbi-
to do programa Municipal Gaia+Inclusiva – Eixo 
Apoio na Carência Económica e Emergência 
Social, solicitado por Sara patrícia da Silva, nos 
termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por JoANA DE LurDES pA-
ChECo FErrEIrA
EDoC/2019/23923
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
94, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
10.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de apoio económico no âmbi-
to do programa Municipal Gaia+Inclusiva – Eixo 
Apoio na Carência Económica e Emergência 
Social, solicitado por Joana de Lurdes pacheco 
Ferreira, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA LEGALIZAçÃo DE 
oBrAS DE CoNSTruçÃo (TAXA MuNICIpAL 
DE urBANIZAçÃo E TAXA DE EMISSÃo Do 
ALvArÁ DE LICENçA DE oBrAS), No vALor 
DE €5.766,34 (CINCo MIL SETECENToS E SES-
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SENTA E SEIS EuroS E TrINTA E QuATro 
CÊNTIMoS), proC.º 4501/17 – LEG – uNIÃo 
DE FrEGuESIAS DE SErZEDo E pEroSINho, 
SoLICITADo por MArIA IDALINA DE JESuS
EDoC/2019/26384
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
95, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
10.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
em 50% das taxas devidas pela legalização de 
obras de construção (taxa municipal de urbani-
zação e taxa de emissão do alvará de licença de 
obras), no valor de €5.766,34 (cinco mil sete-
centos e sessenta e seis euros e trinta e quatro 
cêntimos), proc.º 4501/17 – LEG, união de Fre-
guesias de Serzedo e perosinho, solicitado por 
Maria Idalina de Jesus, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS pELA oCupAçÃo DA vIA pÚBLICA, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “DIA 
DESporTIvo – prATIQuE ESTA IDEIA – o 
DESporTo DE MÃoS DADAS CoM o voLuN-
TArIADo”, rEALIZADo No DIA 01 DE MAIo DE 
2019, No vALor DE €35,00 (TrINTA E CINCo 
EuroS), SoLICITADo pELA FuNDAçÃo CLA-
rET, IpSS (LAr JuvENIL DoS CArvALhoS)
EDoC/2019/21505
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
96, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
10.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela ocupação da via pública, relativa à 
realização do evento “Dia Desportivo – pratique 
esta Ideia – o Desporto de Mãos Dadas com o 
voluntariado”, realizado no dia 01 de maio de 
2019, no valor de €35,00 (trinta e cinco euros), 
solicitado pela Fundação Claret, IpSS (Lar Ju-
venil dos Carvalhos), nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS pELA oCupAçÃo DA vIA pÚBLICA, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “DES-
FILE DE CArNAvAL”, rEALIZADo No DIA 01 
DE MArço DE 2019, No vALor DE €40,00 
(QuArENTA EuroS), SoLICITADo pELA FuN-

DAçÃo pADrE LuÍS
EDoC/2019/13385
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
97, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
10.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela ocupação da via pública, relati-
va à realização do evento “Desfile de Carnaval”, 
realizado no dia 01 de março de 2019, no va-
lor de €40,00 (quarenta euros), solicitado pela 
Fundação padre Luís, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS pELA oCupAçÃo DA vIA pÚBLICA, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “CA-
MINhADA”, rEALIZADo No DIA 01 DE MAIo 
DE 2019, No vALor DE €40,00 (QuArENTA 
EuroS), SoLICITADo pELA ApEoDIMA – AS-
SoCIAçÃo DE pAIS E ENCArrEGADoS DE 
EDuCAçÃo DAS ESCoLAS BÁSICA Do oLI-
vAL E SECuNDÁrIA DIoGo DE MACEDo
EDoC/2019/21179
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
98, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
14.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela ocupação da via pública, relativa 
à realização do evento “Caminhada”, realizado 
no dia 01 de maio de 2019, no valor de €40,00 
(quarenta euros), solicitado pela ApEoDIMA – 
Associação de pais e Encarregados de Educa-
ção das Escolas Básica do olival e Secundária 
Diogo de Macedo, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS pELA oCupAçÃo DA vIA pÚBLICA, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “Cor-
TEJo DE FINALISTAS”, rEALIZADo No DIA 
17 DE MAIo DE 2019, No vALor DE €40,00 
(QuArENTA EuroS), SoLICITADo pELo CEN-
Tro SoCIAL pAroQuIAL DE SANTo ovÍDEo 
(IpSS)
EDoC/2019/18517
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
99, apenas no original.
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Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
14.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela ocupação da via pública, relativa 
à realização do evento “Cortejo de Finalistas”, 
realizado no dia 17 de maio de 2019, no valor de 
€40,00 (quarenta euros), solicitado pelo Cen-
tro Social paroquial de Santo ovídeo (IpSS), 
nos termos informados.

DiREÇÃo MUNiCiPaL DE URBaNiSMo E aM-
BiENTE

pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo 
DA TAXA DE puBLICIDADE, No vALor DE 
€240,00 (DuZENToS E QuArENTA EuroS), 
proC.º 110/19 – uNIÃo DE FrEGuESIAS DE 
SANTA MArINhA E SÃo pEDro DA AFurA-
DA, SoLICITADo pELA LEMoN LIvE ENTEr-
TAINMENT
EDoC/2019/26715
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
100, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
14.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento da 
taxa de publicidade, no valor de €240,00 (du-
zentos e quarenta euros), proc.º 110/19, união 
de Freguesias de Santa Marinha e São pedro da 
Afurada, solicitado pela Lemon Live Entertain-
ment, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXA MuNICIpAL DE urBANIZAçÃo E DA 
TAXA DE EMISSÃo Do ALvArÁ DE LICEN-
çA DE oBrAS, No MoNTANTE GLoBAL DE 
€2.354,36 (DoIS MIL TrEZENToS E CINQuEN-
TA E QuATro EuroS E TrINTA E SEIS CÊNTI-
MoS), proC. 3356/17 – LEG - uNIÃo DE FrE-
GuESIAS DE GuLpILhArES E vALADArES, 
SoLICITADo por BErNArDINo ANTÓNIo 
pErEIrA DE CArvALho
EDoC/2018/62059
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
101, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
30.04.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-

tos a favor do pS e 1 abstenção do ppD/pSD, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
em 50% da taxa municipal de urbanização e da 
taxa de emissão do alvará de licença de obras, 
no montante global de €2.354,36 (dois mil tre-
zentos e cinquenta e quatro euros e trinta e 
seis cêntimos), proc. 3356/17 – LEG, união de 
Freguesias de Gulpilhares e valadares, solicita-
do por Bernardino António pereira de Carvalho, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXA MuNICIpAL DE urBANIZAçÃo, No 
MoNTANTE GLoBAL DE €1.366,35 (MIL TrE-
ZENToS E SESSENTA E SEIS EuroS E TrIN-
TA E CINCo CÊNTIMoS) E DA TAXA DE EMIS-
SÃo Do ALvArÁ DE LICENçA DE oBrAS, No 
MoNTANTE GLoBAL DE €1.356,33 (MIL TrE-
ZENToS E CINQuENTA E SEIS EuroS E TrIN-
TA E TrÊS CÊNTIMoS), proC. 104/18 – LEG 
– FrEGuESIA DE SÃo FÉLIX DA MArINhA, 
SoLICITADo por JorGE MANuEL DE oLIvEI-
rA LourEIro
EDoC/2019/30286
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
102, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.05.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 1 abstenção do ppD/pSD, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxa municipal de urbanização, no montante 
global de €1.366,35 (mil trezentos e sessenta e 
seis euros e trinta e cinco cêntimos) e indefe-
rir o pedido de isenção de pagamento da taxa 
de emissão do alvará de licença de obras, proc. 
104/18 – LEG,  freguesia de São Félix da Ma-
rinha, solicitado por Jorge Manuel de oliveira 
Loureiro, nos termos informados.
pEDIDo DE ISENçÃo/rEDuçÃo Do pAGA-
MENTo DE TAXA MuNICIpAL DE urBANIZA-
çÃo, No MoNTANTE GLoBAL DE €7.484,05 
(SETE MIL QuATroCENToS E oITENTA E 
QuATro EuroS E CINCo CÊNTIMoS) E DA 
TAXA DE EMISSÃo Do ALvArÁ DE LICEN-
çA DE oBrAS, No MoNTANTE GLoBAL DE 
€3.550,50 (TrÊS MIL QuINhENToS E CIN-
QuENTA EuroS E CINQuENTA CÊNTIMoS), 
proC. 4570/16 – pL – FrEGuESIA DE CA-
NELAS, SoLICITADo por TEIXEIrATrANS – 
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TrANSporTES, LDA
EDoC/2019/30293
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
103, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.05.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 1 abstenção do ppD/pSD, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxa municipal de urbanização, no montan-
te global de €7.484,05 (sete mil quatrocentos e 
oitenta e quatro euros e cinco cêntimos) e in-
deferir o pedido de isenção de pagamento da 
taxa de emissão do alvará de licença de obras, 
proc. 4570/16 – pL, freguesia de Canelas, soli-
citado por TEIXEIrATrANS – TrANSporTES, 
LDA, nos termos informados.
pEDIDo DE ISENçÃo Do pAGAMENTo DA 
TAXA pELA 2ª prorroGAçÃo Do prAZo 
pArA EXECuçÃo DE oBrAS, No MoNTANTE 
ToTAL DE €726,80 (SETECENToS E vINTE E 
SEIS EuroS E oITENTA CÊNTIMoS), proC.º 
902/09 – pL – uNIÃo DE FrEGuESIAS DE GrI-
JÓ E SErMoNDE, SoLICITADo pELo CENTro 
SoCIAL DA pArÓQuIA S. SALvADor DE GrI-
JÓ
EDoC/2019/29118
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
104, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
10.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção do pagamento da 
taxa pela 2ª prorrogação do prazo para execu-
ção de obras, no montante total de €726,80 
(setecentos e vinte e seis euros e oitenta cênti-
mos), proc.º 902/09 – pL, união de Freguesias 
de Grijó e Sermonde, solicitado pelo Centro So-
cial da paróquia S. Salvador de Grijó, nos ter-
mos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 
TAXA pELA 2ª prorroGAçÃo Do prAZo 
pArA EXECuçÃo DE oBrAS DE EDIFICA-
çÃo/CoNSTruçÃo, No MoNTANTE ToTAL 
DE €1.323,72 (MIL TrEZENToS E vINTE E TrÊS 
EuroS E SETENTA E DoIS CÊNTIMoS), proC.º 
5383/15 – pL – FrEGuESIA DE AvINTES, SoLI-
CITADo pELA ASSoCIAçÃo DE SoCorroS 

MÚTuoS A rESTAurADorA DE AvINTES
EDoC/2019/30301
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
105, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
10.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamen-
to da taxa pela 2ª prorrogação do prazo para 
execução de obras de edificação/construção, 
no montante total de €1.323,72 (mil trezentos 
e vinte e três euros e setenta e dois cêntimos), 
proc.º 5383/15 – pL, freguesia de Avintes, soli-
citado pela Associação de Socorros Mútuos a 
restauradora de Avintes, nos termos informa-
dos.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA A “QuATro 
proCISSÕES DE vELAS”, rEALIZADAS No 
DIA 12 DE MAIo DE 2019, No vALor DE €52,78 
(CINQuENTA E DoIS EuroS E SETENTA E 
oITo CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA FÁBrI-
CA DA IGrEJA pAroQuIAL DA FrEGuESIA 
DE S. pEDro DE AvINTES
EDoC/2019/28726
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
106, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
10.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa devida pela emissão de licença espe-
cial de ruído relativa a “Quatro procissões de 
velas”, realizadas no dia 12 de maio de 2019, no 
valor de €52,78 (cinquenta e dois euros e se-
tenta e oito cêntimos), solicitado pela Fábrica 
da Igreja paroquial da Freguesia de S. pedro de 
Avintes, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“NoITE DE DANçA”, rEALIZADo No DIA 11 DE 
MAIo DE 2019, No vALor DE €99,39 (NovEN-
TA E NovE EuroS E TrINTA E NovE CÊNTI-
MoS), SoLICITADo pELoS BoMBEIroS vo-
LuNTÁrIoS DE CoIMBrÕES
EDoC/2019/27215
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Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
107, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa devida pela emissão de licença especial 
de ruído relativa a “Noite de Dança”, realizado 
no dia 11 de maio de 2019, no valor de €99,39 
(noventa e nove euros e trinta e nove cênti-
mos), solicitado pelos Bombeiros voluntários 
de Coimbrões, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“14ª EDIçÃo Do FESTIvAL DA CErEJA”, A 
rEALIZAr DE 29 DE MAIo A 03 DE JuNho DE 
2019, No vALor DE €182,90 (CENTo E oITEN-
TA E DoIS EuroS E NovENTA CÊNTIMoS), 
SoLICITADo pELA uNIÃo DE FrEGuESIAS DE 
pEDroSo E SEIXEZELo
EDoC/2019/27196
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
108, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
15.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa devida pela emissão de licença especial 
de ruído relativa ao evento “14ª edição do Fes-
tival da Cereja”, a realizar de 29 de maio a 03 
de junho de 2019, no valor de €182,90 (cento e 
oitenta e dois euros e noventa cêntimos), soli-
citado pela união de Freguesias de pedroso e 
Seixezelo, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“FESTA EM hoNrA DE S. FÉLIX E S. SEBAS-
TIÃo”, rEALIZADo NoS DIAS 26 A 29 DE Ju-
Lho DE 2019, No vALor DE €161,90 (CENTo 
E SESSENTA E uM EuroS E NovENTA CÊNTI-
MoS), SoLICITADo pELA JuNTA DE FrEGuE-
SIA DE SÃo FÉLIX DA MArINhA
EDoC/2019/23484
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
109, apenas no original.

Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa devida pela emissão de licença especial 
de ruído relativa ao evento “Festa em honra de 
S. Félix e S. Sebastião”, realizado nos dias 26 a 
29 de julho de 2019, no valor de €161,90 (cento 
e sessenta e um euros e noventa cêntimos), so-
licitado pela Junta de Freguesia de São Félix da 
Marinha, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“FESTA EM hoNrA DA NoSSA SENhorA DE 
FÁTIMA”, rEALIZADo NoS DIAS 13, 16, 17, 18 E 
19 DE MAIo DE 2019, No vALor DE €109,78 
(CENTo E NovE EuroS E SETENTA E oITo 
CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA FÁBrICA DA 
IGrEJA pAroQuIAL DA FrEGuESIA DE SÃo 
pEDro DE pEDroSo
EDoC/2019/25556
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
110, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
10.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa devida pela emissão de licença especial 
de ruído relativa ao evento “Festa em honra da 
Nossa Senhora de Fátima”, realizado nos dias 
13, 16, 17, 18 e 19 de maio de 2019, no valor de 
€109,78 (cento e nove euros e setenta e oito 
cêntimos), solicitado pela Fábrica da Igreja pa-
roquial da Freguesia de São pedro de pedroso, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“CoMEMorAçÕES Do 113º ANIvErSÁrIo”, 
rEALIZADo NoS DIAS 18, 20 E 26 DE MAIo DE 
2019, No vALor DE €140,90 (CENTo E QuA-
rENTA EuroS E NovENTA CÊNTIMoS), So-
LICITADo pELA ASSoCIAçÃo huMANITÁrIA 
BoMBEIroS voLuNTÁrIoS DE CoIMBrÕES
EDoC/2019/25796
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
111, apenas no original.
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Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
10.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa devida pela emissão de licença especial 
de ruído relativa ao evento “Comemorações do 
113º Aniversário”, realizado nos dias 18, 20 e 26 
de maio de 2019, no valor de €140,90 (cento e 
quarenta euros e noventa cêntimos), solicitado 
pela Associação humanitária Bombeiros volun-
tários de Coimbrões, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“FESTA EM hoNrA Do SENhor DA pEDrA”, 
A rEALIZAr DE 14 A 20 DE JuNho DE 2019, 
No vALor DE €203,90 (DuZENToS E TrÊS 
EuroS E NovENTA CÊNTIMoS), SoLICITADo 
pELA BENEMÉrITA CoNFrArIA Do SENhor 
DA pEDrA
EDoC/2019/26803
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
112, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
10.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa devida pela emissão de licença especial 
de ruído relativa ao evento “Festa em honra do 
Senhor da pedra”, a realizar de 14 a 20 de ju-
nho de 2019, no valor de €203,90 (duzentos e 
três euros e noventa cêntimos), solicitado pela 
Benemérita Confraria do Senhor da pedra, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvEN-
To “LEILÃo DE ANGArIAçÃo DE FuNDoS 
pArA A FESTA EM hoNrA Do SENhor Do 
CALvÁrIo”, rEALIZADo No DIA 04 DE MAIo 
DE 2019, No vALor DE €52,78 (CINQuENTA E 
DoIS EuroS E SETENTA E oITo CÊNTIMoS), 
SoLICITADo pELA pArÓQuIA DE SÃo JoÃo 
BApTISTA DE CANELAS
EDoC/2019/26945
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
113, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 

10.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa devida pela emissão de licença especial 
de ruído relativa ao evento “Leilão de Angaria-
ção de Fundos para a Festa em honra do Se-
nhor do Calvário”, realizado no dia 04 de maio 
de 2019, no valor de €52,78 (cinquenta e dois 
euros e setenta e oito cêntimos), solicitado pela 
paróquia de São João Baptista de Canelas, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“FESTA Do SENhor DoS AFLIToS”, A rEA-
LIZAr NoS DIAS 08 E 09 DE JuNho DE 2019, 
No vALor DE €133,90 (CENTo E TrINTA E 
TrÊS EuroS E NovENTA CÊNTIMoS), SoLICI-
TADo pELA FÁBrICA DA IGrEJA pAroQuIAL 
DE SÃo pEDro DE pEDroSo
EDoC/2019/27117
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
114, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
10.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa devida pela emissão de licença especial 
de ruído relativa ao evento “Festa do Senhor 
dos Aflitos”, a realizar nos dias 08 e 09 de ju-
nho de 2019, no valor de €133,90 (cento e trin-
ta e três euros e noventa cêntimos), solicitado 
pela Fábrica da Igreja paroquial de São pedro 
de pedroso, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvEN-
To “FESTA SoLIDÁrIA”, rEALIZADo No DIA 
05 DE MAIo DE 2019, No vALor DE €43,39 
(QuArENTA E TrÊS EuroS E TrINTA E NovE 
CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA ESCoLA BÁ-
SICA SoArES DoS rEIS
EDoC/2019/27391
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
115, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
10.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
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aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa devida pela emissão de licença especial 
de ruído relativa ao evento “Festa Solidária”, 
realizado no dia 05 de maio de 2019, no valor 
de €43,39 (quarenta e três euros e trinta e nove 
cêntimos), solicitado pela Escola Básica Soares 
dos reis, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“FEIrA MEDIEvAL”, rEALIZADo NoS DIAS 10 
E 11 DE MAIo DE 2019, No vALor DE €151,89 
(CENTo E CINQuENTA E uM EuroS E oITEN-
TA E NovE CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA 
ASSoCIAçÃo DE pAIS E ENCArrEGADoS DE 
EDuCAçÃo DA EB DA JuNQuEIrA
EDoC/2019/28168
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
116, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
10.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa devida pela emissão de licença espe-
cial de ruído relativa ao evento “Feira Medieval”, 
realizado nos dias 10 e 11 de maio de 2019, no 
valor de €151,89 (cento e cinquenta e um euros 
e oitenta e nove cêntimos), solicitado pela As-
sociação de pais e Encarregados de Educação 
da EB da Junqueira, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“TrÍpLICE proCISSÃo DE vELAS”, rEALIZA-
Do No DIA 31 DE MAIo DE 2019, No vALor 
DE €51,78 (CINQuENTA E uM EuroS E SE-
TENTA E oITo CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA 
FÁBrICA DA IGrEJA pAroQuIAL DE SANTo 
ANDrÉ DE CANIDELo
EDoC/2019/27624
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
117, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
10.05.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa devida pela emissão de licença especial 
de ruído relativa ao evento “Tríplice procissão 

de velas”, realizado no dia 31 de maio de 2019, 
no valor de €51,78 (cinquenta e um euros e se-
tenta e oito cêntimos), solicitado pela Fábrica 
da Igreja paroquial de Santo André de Canidelo, 
nos termos informados.
pEDIDo DE CErTIDÃo DE CoNSTITuIçÃo DE 
rEGIME DE CoMproprIEDADE, SoLICITADo 
por CArLA MArIA pINTo DA CoSTA Mou-
rA – proC.º 2218/19 – CErT – FrEGuESIA DA 
MADALENA
EDoC/2019/27057
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
118, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
10.05.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 1 abstenção do ppD/pSD, 
aprovar o pedido de certidão de constitui-
ção de regime de compropriedade, solicitado 
por Carla Maria pinto da Costa Moura – proc.º 
2218/19 – CErT, freguesia da Madalena, nos ter-
mos informados.
pEDIDo DE CErTIDÃo DE CoNSTITuIçÃo DE 
rEGIME DE CoMproprIEDADE, SoLICITADo 
por JoAQuIM DuArTE FrEITAS – proC.º 
2666/19 – CErT – uNIÃo DE FrEGuESIAS DE 
SANDIM, oLIvAL, LEvEr E CrESTuMA
EDoC/2019/30328
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
119, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
14.05.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 1 abstenção do ppD/pSD, 
aprovar o pedido de certidão de constituição de 
regime de compropriedade, solicitado por Joa-
quim Duarte Freitas – proc.º 2666/19 – CErT, 
união de Freguesias de Sandim, olival, Lever e 
Crestuma, nos termos informados.
pEDIDo DE CErTIDÃo DE CoNSTITuIçÃo DE 
rEGIME DE CoMproprIEDADE, SoLICITA-
Do por JoSÉ MArIA pINTo DE ALMEIDA E 
NoÉMIA pINTo DE ALMEIDA ANTAS – proC.º 
2563/19 – CErT – FrEGuESIA DE SÃo FÉLIX 
DA MArINhA
EDoC/2019/30325
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
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120, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
14.05.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 1 abstenção do ppD/pSD, 
aprovar o pedido de certidão de constituição 
de regime de compropriedade, solicitado por 
José Maria pinto de Almeida e Noémia pinto de 
Almeida Antas – proc.º 2563/19 – CErT, fregue-
sia de São Félix da Marinha, nos termos infor-
mados.
pEDIDo DE CErTIDÃo DE CoNSTITuIçÃo DE 
rEGIME DE CoMproprIEDADE, SoLICITADo 
por GoNçALo BArrETo – proC.º 2672/19 – 
CErT – FrEGuESIA DE CANIDELo
EDoC/2019/30322
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
121, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
14.05.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 1 abstenção do ppD/pSD, 
aprovar o pedido de certidão de constituição 
de regime de compropriedade, solicitado por 
Gonçalo Barreto – procº 2672/19 – CErT, fre-
guesia de Canidelo, nos termos informados.
pEDIDo DE CErTIDÃo DE CoNSTITuIçÃo DE 
rEGIME DE CoMproprIEDADE, SoLICITA-
Do por EuGÉNIo pEDro SIMÕES LEITE DoS 
SANToS – proC.º 2479/19 – CErT – uNIÃo DE 
FrEGuESIAS DE SErZEDo E pEroSINho
EDoC/2019/30305
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
122, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
14.05.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 1 abstenção do ppD/pSD, 
aprovar o pedido de certidão de constituição 
de regime de compropriedade, solicitado por 
Eugénio pedro Simões Leite dos Santos – procº 
2479/19 – CErT, união de Freguesias de Serze-
do e perosinho, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELo LICENCIAMENTo DA 
oCupAçÃo DE ESpAço pÚBLICo, No MoN-
TANTE GLoBAL DE €358,20 (TrEZENToS E 
CINQuENTA E oITo EuroS E vINTE CÊNTI-

MoS), proC.º 1085/17 – pL – FrEGuESIA DE 
ArCoZELo, SoLICITADo por pErCEITopor-
TuNo, uNIpESSoAL, LDA
EDoC/2019/30278
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
123, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.05.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 1 abstenção do ppD/pSD 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento, 
em 50%, da taxa devida pelo licenciamento da 
ocupação de espaço público, no montante glo-
bal de €358,20 (trezentos e cinquenta e oito 
euros e vinte cêntimos), proc.º 1085/17 – pL, 
freguesia de Arcozelo, solicitado por pErCEI-
ToporTuNo, uNIpESSoAL, LDA, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA ANuAL DE puBLICIDADE, No vALor 
DE €4.351,74 (QuATro MIL TrEZENToS E CIN-
QuENTA E uM EuroS S SETENTA E QuATro 
CÊNTIMoS), proC.º 679/09 – uNIÃo DE FrE-
GuESIAS DE SANTA MArINhA E SÃo pEDro 
DA AFurADA, SoLICITADo pELA ASSoCIA-
çÃo DAS EMprESAS DE vINhoS Do porTo
EDoC/2019/24167
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
124, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
30.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamen-
to de taxa anual de publicidade, no valor de 
€4.351,74 (quatro mil trezentos e cinquenta e 
um euros s setenta e quatro cêntimos), proc.º 
679/09, união de Freguesias de Santa Marinha 
e São pedro da Afurada, solicitado pela Asso-
ciação das Empresas de vinhos do porto, nos 
termos informados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
E A ESCoLA SECuNDÁrIA DE pArEDES pArA 
ApoIo No âMBITo Do proJETo ErASMuS + 
(MALIA)
EDoC/2019/24219
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
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125, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
30.04.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre o 
Município de vila Nova de Gaia e a Escola Se-
cundária de paredes, para apoio no âmbito do 
projeto ErASMuS+ (MALIA), nos termos apre-
sentados.

DiVERSoS
Foi presente o rESuMo DIÁrIo DE TESourA-
rIA que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
126, apenas no original.
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues deu início à INTErvENçÃo 
DoS MuNÍCIpES.
Ana Maria Maia - Solicitou ajuda para a sua si-
tuação em termos de habitação. 
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues disse que o proces-
so está a tramitar na Gaiurb e houve 6 acordos 
não cumpridos, relativos a pagamento. Que as 
regras são iguais para todos e a Câmara está 
disponível até às últimas consequências para 
fazer acordos, contudo, ao fim de 6 acordos em 
que nenhum foi cumprido, surgiu uma ordem 
de despejo. Que a partir daí, foi feita uma nova 
inscrição da D. Ana Maria Maia, a qual segue a 
tramitação normal e os serviços estão a acom-
panhar e a analisar o processo. 
E nada mais havendo a tratar, quando eram 17 
horas e 10 minutos, o Senhor presidente da Câ-
mara declarou encerrada a reunião, da qual se 
elaborou a presente ata aprovada, por unani-
midade, nos termos do disposto no nº 1 do art.º 
34.º do CpA e no nº. 1 do art.º 57º do Anexo I da 
Lei nº. 75/2013, de 12 de Setembro, bem como 
do n.º 1 do art.º 11.º do regimento da Câmara 
Municipal de vila Nova de Gaia, aprovado pelo 
Executivo na sua reunião de 2019.01.21. 
E eu, Manuela Fernanda da rocha Garrido , Di-
retora Municipal de Administração e Finanças e 
Secretária da presente reunião, a subscrevi.
o presidente da Câmara, (Eduardo vítor rodri-
gues)

C.1. DESPaCHoS

DESPaCHo N.º 15/2019
Nos termos e para os efeitos do disposto no ar-
tigo 42° do Código de procedimento Adminis-
trativo, aprovado pelo Decreto-Lei n° 4/2015, 
de 7 de janeiro, durante a minha ausência por 
motivo de férias, no período compreendido 
entre 18 e 26 de abril de 2019, delego transi-
toriamente as minhas competências próprias e 
subdelegadas, no Senhor Eng.º Edgar Amílcar 
vidinhas Correia, Técnico Superior.
vila Nova de Gaia, 15 de abril de 2019
A Chefe da Divisão de Manutenção de Equipa-
mentos (Engª rosa Dias)

C.2. oRDENS DE SERViÇo

oRDEM DE SERViÇo N.º 7/2019
por necessidade de afetação de recursos hu-
manos na Divisão de Auditoria e Qualidade, de-
corrido período experimental acordado entre 
as partes, determino que o trabalhador Domin-
gos ribeiro pereira Couto, técnico superior com 
o nº de ordem 3153, passe a exercer funções na 
referida divisão, com efeitos ao dia 15 de feve-
reiro de 2019, deixando a Divisão de Ação So-
cial, voluntariado e Saúde.
Município de vila Nova de Gaia, 29 de abril de 
2019
o vereador, Manuel António Correia Monteiro

oRDEM DE SERViÇo N.º 8/2019
por necessidade de afetação de recursos huma-
nos na Divisão de Gestão policial operacional, 
decorrido o período experimental acordado 
entre as partes, determino que o trabalhador 
António Augusto Neves da Costa, assistente 
operacional com o nº de ordem 1470, passe a 
exercer funções na referida divisão, com efeitos 
ao dia 2 de janeiro de 2019, deixando a Divisão 
de Manutenção de Espaços públicos.
Município de vila Nova de Gaia, 11 de abril de 
2019
o vereador, Manuel António Correia Monteiro

C. DESpAChoS E orDENS DE SErvIço
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D.1. aViSoS

aVS-CMVNG/2019/247
MANuEL ANTÓNIo CorrEIA MoNTEIro, ve-
reador do pelouro da Administração Geral Mu-
nicipal, no uso das competências delegadas 
pelo Exmo. Sr. presidente da Câmara Munici-
pal de vila Nova de Gaia por despacho n.º 47/
pCM/2017, faz saber que será realizado um Sor-
teio, por ato público, para atribuição de espaços 
de venda na Feira de Artesanato, ao abrigo do 
preceituado artigo 14º do regulamento do Co-
mércio a retalho não Sedentário de vila Nova 
de Gaia e conforme deliberação da Dig.ma Câ-
mara Municipal de dia 15 de abril de 2019, a ter 
lugar no dia 5 de junho, pelas 10h00 no Audi-
tório da Assembleia Municipal de vila Nova de 
Gaia sito na rua General Torres, n.º 1141, 4400-
163, vila Nova de Gaia.
A Feira de Artesanato realizar-se-á na Avenida 
Diogo Leite sendo os respetivos locais de ven-
da ocupados em obediência a uma rotatividade 
semanal entre ocupantes.
As licenças de ocupação dos espaços de venda 
serão atribuídas por um período de 3 anos, não 
renovável.
Serão atribuídos 40 lugares de venda que serão 
divididos em dois grupos, constituídos por vin-
te artesãos por cada grupo, cuja ocupação será 
organizada em regime semanal e rotativo. 
Dos 40 lugares, só serão atribuídos 6 (seis) lu-
gares de venda para o mesmo código de ativi-
dade artesanal.
Cada artesão só pode apresentar-se a sorteio 
com uma atividade artesanal.  
Dos 40 lugares de venda, 80% serão atribuídos 
aos artesãos que tenham as unidades produti-
vas sediadas neste concelho registadas até 01 
de janeiro de 2018.   
Todos os lugares têm uma área de 4 m2 a que 
corresponderá uma taxa mensal de 60,83€ 
(sessenta euros e oitenta e três cêntimos) nos 
termos e por força do ponto 2.1.4. do artigo 6º 
do Anexo II ao regulamento de Taxas do Muni-
cípio.
os interessados devem apresentar a candidatu-
ra ao sorteio no Atendimento Municipal, Edifí-
cio praça ou através do endereço eletrónico do 
município geral@cm-gaia.pt, no dia útil seguin-
te à afixação do Edital até ao dia 23 de maio de 

2019, acompanhada dos seguintes documen-
tos:
1. requerimento específico devidamente preen-
chido (req. n.º 503) que pode ser obtido no 
sítio do Município em www.cm-gaia.pt ou pre-
sencialmente no Edifício praça. No requerimen-
to devem indicar, no espaço destinado às ‘ob-
servações’, um código principal da atividade 
artesanal a exercer;
2. 4 (Quatro) fotografias ilustrativas dos produ-
tos resultantes da atividade artesanal principal;
3. Cópia do cartão de feirante ou documento da 
mera comunicação prévia emitida pela Direção 
Geral das Atividades Económicas;
4. Bilhete de identidade ou cartão do cidadão, 
para exibição com vista à confirmação dos da-
dos do requerente;
5. Cartão de artesão, emitida pelo CEArTE e; 
6. Comprovativo do registo da unidade produ-
tiva artesanal anterior a 01 de janeiro de 2018.
Além do disposto, encontra-se, em anexo a este 
Edital, uma declaração de compromisso que 
corresponde à declaração a ser assinada por 
todos os artesãos aos quais seja atribuído um 
direito de ocupação.
o ato público do sorteio é presencial. Se o can-
didato não puder estar presente no sorteio po-
derá fazer-se representar por pessoa da sua 
confiança, desde que esta, antes de iniciado o 
ato público, apresente procuração para o efeito, 
assinada pelo candidato conforme a assinatura 
constante do BI ou CC e exibindo cópia deste 
documento.
Não serão admitidos ao sorteio candidatos que 
possuam dívidas ao Município. 
Não serão também admitidos candidatos que 
tenham reiteradamente violado as regras de 
funcionamento da feira municipal de artesana-
to. 
Não serão admitidos a sorteio artesãos cuja ati-
vidade seja a prevista no código 01.09 (confe-
ção de artigos têxteis para o lar).
A organização do sorteio é da responsabilidade 
da Direção Municipal para a Inclusão Social - Di-
visão de Apoio às Empresas e ao Emprego, sita 
na Avenida da república, 757, 4430–201, com 
telefone 223742400 e com horário de funciona-
mento entre as 09h e as 17h.  
para constar se publica o presente Aviso e ou-
tros de igual teor que vão ser afixados nos lo-
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cais de costume.
paços do Concelho de vila Nova de Gaia, em 26 
de Abril de 2019, 
o vereador, Manuel Monteiro, Dr.

ANEXo I
Modelo de Declaração de Compromisso

Eu___________________________________
________, portador do bilhete de identidade/
cartão de cidadão n.º _________________, vá-
lido até ____________, com o número de iden-
tificação fiscal _____________, tendo-me sido 
atribuído provisoriamente o direito de ocupa-
ção temporária de um lugar de venda na Feira 
Municipal de Artesanato de vila Nova de Gaia, 
declaro conhecer e comprometo-me a cumprir 
as regras de funcionamento da feira referida, 
designadamente as que a seguir se enumeram, 
sob pena de caducidade do direito de ocupa-
ção do lugar de venda que me foi atribuído: 
1. os artesãos e os respetivos colaboradores de-
vem estar pessoalmente identificados confor-
me suporte gráfico a fornecer pelo Município.
2. Deverão estar identificadas, nas bancas res-
petivas, a unidade produtiva artesanal, confor-
me suporte gráfico fornecido pelos serviços 
competentes do Instituto de Emprego e For-
mação profissional.
3. É proibida a ausência da feira por um período 
anual superior a 40 dias, repartidos da seguinte 
forma: 
- No período de 15 de abril a 15 de outubro – pri-
mavera/verão – um total de 18 dias, número que 
resulta da concessão de 2 dias por cada mês; 
- No período de 15 de outubro a 14 de abril – ou-
tono/inverno – os dias remanescentes. 
4. Não obstante o referido no ponto anterior, as 
ausências iguais ou superiores a 3 dias deverão 
ser comunicadas aos serviços municipais com-
petentes pela gestão da feira.
5. A cada artesão só é permitido comercializar 
na Feira Municipal os artigos resultantes da pro-
dução artesanal própria certificada e incluídos 
nos respetivos códigos da atividade artesanal.
6. Como titular do direito de ocupação do lu-
gar ___, _________________________, cuja 
comercialização se centrará em produtos de 
_______________________, comprometo-me 
ao cumprimento escrupuloso das regras apre-

sentadas de harmonia com o repertório das 
atividades artesanais do Centro de Formação 
profissional para o Artesanato e património, em 
concreto o ponto _________: “Criação e manu-
fatura de objetos ______________ (conforme 
aplicável).”
7. os lugares de venda não podem ser objeto 
de negócio jurídico, designadamente, mútuo, 
permuta ou transmissão, sendo proibida a ocu-
pação por terceiros, a qualquer título.
8. Nos lugares de venda deverá ser usado o se-
guinte mobiliário:
- Mesas dobráveis - com a dimensão aproxi-
mada de 2,00mx0.75m com cobertura de uma 
toalha na cor cru ou preta. Todo o material de 
arrumação deverá ser guardado debaixo da 
mesa;
- Expositor vertical opcional preferencialmente 
metálico;
- Guarda-sóis na cor cru e com diâmetro não 
superior a 2,50m ou tendas na cor cru até um 
máximo de 3m de largura; 
- Cadeiras dobráveis.
Mais declaro que conheço e me comprometo a 
cumprir o regulamento Municipal do Comércio 
e da prestação de Serviços de restauração ou 
Bebidas de Carácter não Sedentário.
o Artesão,____________________________
Data de publicitação: 02/05/2019

aVS-CMVNG/2019/271
MANuEL ANTÓNIo CorrEIA MoNTEIro, ve-
reador do pelouro da Administração Geral Mu-
nicipal, no uso das competências delegadas 
pelo Exmo. Sr. presidente da Câmara Municipal 
de vila Nova de Gaia através do despacho n.º 
47/pCM/2017, torna público que por delibera-
ção da Dig.ma Câmara Municipal, de 18.02.2019 
será realizado um Sorteio, por ato público, a 
ter lugar no dia 07 de Junho, pelas 10h00, no 
Auditório da Assembleia Municipal, sito na rua 
General Torres, n.º 1141, 4400-163, vila Nova de 
Gaia para atribuição de espaços de venda para 
o período da Festividade do S. João.
Serão atribuídos 26 (vinte e seis) lugares para 
instalação de unidades amovíveis de comércio 
não sedentário na Avenida da república e 7 
(sete) lugares para venda ambulante com ca-
ráter de permanência de martelos, pipocas e 
algodão doce que se fixarão na Avenida Diogo 
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Leite. 
os 26 lugares de venda serão distribuídos da 
seguinte forma: 20 (vinte) no Jardim do Mor-
ro, 1 (um) na rotunda de Santo ovídio, 2 (dois) 
junto ao El Corte Inglês e 3 (três) em General 
Torres. 
Aos lugares a sorteio corresponde a aplicação 
das taxas que constam no regulamento de Ta-
xas e outras receitas do Município, nomeada-
mente no ponto 1.1 e 1.2 ou 5.1 e 5.3.1, do Artigo 
6ª do Anexo do referido regulamento.
os interessados devem apresentar a candida-
tura ao sorteio no Atendimento Municipal, Edi-
fício praça de segunda a sexta entre as 8h30 e 
as 16h e sábados das 9h às 13h ou através do 
endereço eletrónico do município geral@cm-
-gaia.pt no período compreendido entre 20 de 
Maio a 4 de Junho, acompanhada dos seguin-
tes documentos: 
1. requerimento específico devidamente preen-
chido (req. n.º 503) que pode ser obtido no sí-
tio internet do Município (www.cm-gaia.pt) ou 
presencialmente no Edifício praça;
2. Documento da mera comunicação prévia 
emitida pela Direção Geral das Atividades eco-
nómicas;
3. Declaração atualizada de responsabilidade 
do técnico de instalação de gás, nos casos apli-
cáveis e; 
4. Seguro de responsabilidade civil. 
Não serão admitidos ao sorteio candidatos que 
possuam dívidas ao Município. 
A cada candidato só poderá ser atribuído um 
lugar.
A organização do sorteio é da responsabilidade 
da Direção Municipal para a Inclusão Social/ Di-
visão de Apoio às Empresas e ao Emprego, sita 
na Avenida da república, n.º 757, telefone 223 
742 400 e com horário de funcionamento entre 
as 9h e as 17h. 
para constar se publica o presente Aviso que 
vai ser publicitado no sítio internet do Municí-
pio, no Balcão do Empreendedor e nestes pa-
ços do Concelho.
paços do Concelho de vila Nova de Gaia, em 10 
de Maio de 2019,
o vereador, Manuel António Correia Monteiro
Data de publicitação: 16/05/2019

aVS-CMVNG/2019/331
AvISo

plano de urbanização da Avenida da repúbli-
ca

DISCuSSÃo pÚBLICA
(29 de maio a 01 de julho de 2019)

Torna-se público, em cumprimento do disposto 
no n.º 1 do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, 
de 14 de maio, que a Câmara Municipal de vila 
Nova de Gaia, em reunião pública de 15 de abril 
de 2019, deliberou a abertura do período de 
discussão pública da proposta do plano de ur-
banização da Avenida da república, de acordo 
com a lnformação n.º 5/Dpru/2019 e fixou, nos 
termos do previsto no n.º 2 do referido artigo, 
um período de 20 dias para apresentação de 
reclamações, observações ou sugestões.
Assim, durante 20 dias, com início no 5.º dia 
após a publicação do Aviso n.º 9194/2019 de 
24 de maio, os elementos relativos à proposta 
deste plano de urbanização estarão disponí-
veis para consulta na Direção Municipal de ur-
banismo e Ambiente (DMuA), sita no Largo de 
Aljubarrota, n.º 13 - entre as 9h00 e as 16h30 
- e nas páginas eletrónicas do município (www.
cm-gaia.pt e www.gaiurb.pt).
A apresentação de reclamações, observações 
ou sugestões deverá ser efetuada em impresso 
próprio, a enviar por correio eletrónico para o 
endereço avenida@gaiurb.pt, a entregar direta-
mente nos Balcões de Atendimento da Gaiurb, 
EM, ou a enviar por correio registado para a 
DMuA.
os impressos estarão disponíveis nas páginas 
eletrónicas do município e nos Balcões de Aten-
dimento da Gaiurb, EM (praça / Atendimento 
Municipal - entre 8h30 e as 16h00, de segunda 
a sexta, e entre as 9h00 e as 13h00, ao sábado 
- ou nas instalações da Gaiurb, EM no Largo de 
Aljubarrota, n.º 13, entre as 9h00 e as 16h30, de 
segunda a sexta).
vila Nova de Gaia, 24 de maio de 2019
o presidente da Câmara, Eduardo vítor rodri-
gues
Data de publicitação: 30/05/2019

D.2. EDiTaiS

EDT-CMVNG/2019/249
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo - ruA DA 
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MISErICÓrDIA, CANELAS
Manuel António Correia Monteiro, vereador da 
Câmara Municipal de vila Nova de Gaia
TorNA pÚBLICo que, por deliberação da Exma. 
Câmara Municipal, tomada na reunião de 01 de 
abri de 2019, foi aprovada a seguinte poSTurA 
MuNICIpAL DE TrâNSITo:
• Rua da Misericórdia, entroncamento com 
a rua de ramos – Implementação de sinal de 
trânsito B2 – STop – paragem obrigatória em 
cruzamentos ou entroncamentos, na freguesia 
de Canelas
para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de Gaia, 24 de abri de 2019,  
o vereador, Manuel António Correia Monteiro
Data de publicitação: 03/05/2019

EDT-CMVNG/2019/250
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 55/87
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 
urbanização e Edificação)
Eng.º patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-
-presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de Gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 44/pCM/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 
de outubro de 2017. 
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 24 
de abril de 2019, e nos termos do disposto no 
artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, na sua atual redação, que foi apre-
sentado um pedido de alteração da licença de 
loteamento n.º 55/87 para os lotes 139 e 142, re-
querido em nome de SoNAE rp - rETAIL pro-
pErTIES, SA, que tem como objetivos: 
Alteração da área do lote 139, de 5.664,60m2 
para 11.461,64m2, resultante da anexação de 
5.797,04m2 do lote 142;
Alteração da área do lote 142, de 8.935,40m2 
para 3.138,36m2, resultante da desanexação de 
5.797,04m2 do lote 139;
Alteração da cércea do lote 139 para r/chão;
Alteração da área de implantação e da área de 
construção do lote 139 para 3.500m2;
Alteração do uso do lote 142 para habitação 

multifamiliar e comércio/serviços;
Alteração da cércea do lote 142 para sub-cave, 
cave, r/chão e 5 andares.
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 3760/18 estará disponível 
para consulta, no Serviço de Atendimento 
da GAIurB, E.M., nos dias úteis, das 9.00h às 
16.30h. 
o vice-presidente (Eng.º patrocínio Azevedo)

Data de publicitação: 06/05/2019

EDT-CMVNG/2019/255
TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento de policia Municipal, no uso das 
competências subdelegadas pelo Exmo. Se-
nhor vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despa-
cho n.º 58/vMM/2017 de 09 de Novembro:
Faz saber, em cumprimento do n.º 3 do artigo 
166º do Código da Estrada, de que fica a po-
lícia Municipal de vila Nova de Gaia removeu 
no dia 18/03/2016, ao abrigo do art.º 163.º, n.º 
1 alínea a) do Código da Estrada, da rua de S. 
Lourenço, freguesia de vilar de Andorinho para 
o Estaleiro Municipal, sito na rua do passadou-
ro, Freguesia da Madalena, o veículo Ligeiro de 
Mercadorias, de matrícula 01-46-Lp, marca Fiat, 
modelo punto van, propriedade de pTS II – pre-
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venção e Tecnologia de Segurança, unipessoal, 
Lda., conforme consta na Conservatória do re-
gisto de Automóveis, com última sede conhe-
cida na rua de Santana, n.º 321 4.º G – Leça do 
Balio.
Dispõe o proprietário/locatário ou outro título 
jurídico, do prazo de 30 (trinta) dias, contados 
do dia seguinte ao da publicação do presente 
Edital, para a reclamação do referido veículo, 
sob pena do mesmo ser considerado abando-
nado e adquirido pela Autarquia, conforme o 
previsto no n.º 4 do art.º 165.º do Código da Es-
trada, com as consequências daí resultantes.
E para constar se faz o presente Edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos lugares 
de estilo.
proc. nº 024/DMp/vA/2016
N/ ref.ª: SAI-pMvNG/2019/1258
vila Nova de Gaia, 07-05-2019 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 13/05/2019

EDT-CMVNG/2019/256
(proc. 898/SAL/2017)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de Gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
FAZ SABEr, nos termos do disposto na alínea 
d) do n.º 1 do art.º 112.º do Código de proce-
dimento Administrativo (CpA), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de Janeiro, atra-
vés da afixação do presente Edital, de que, por 
meu despacho de 25/06/2018, foi proferida, 
nos termos do disposto no n.º 2, do art.º 149.º e 
ss. do DL n.º 442/91, de 15 de novembro, alte-
rado pelo DL n.º 61/96, de 31/01, aplicável por 
força do disposto no art.º 6.º, do DL n.º 4/2015, 
de 07/01, decisão de tomada de posse adminis-
trativa do imóvel, sito na rua das Cartas, lado 
direito do nº 464 da união de Freguesias de 

Gulpilhares e valadares, deste concelho, com 
efeitos a partir do próximo dia 31 de maio de 
2019, pelas 8:00 horas, e pelo período estrita-
mente necessário ao cumprimento da execução 
coerciva da ordem de limpeza/corte da vegeta-
ção espontânea excessiva presente no referido 
terreno e posterior remoção ou eliminação de 
todos os sobrantes vegetais a produzir ou exis-
tentes, bem como de outros tipos de resíduos 
aí presentes, em violação do disposto no art.º 
33º e alínea b), do art. 49º, do regulamento 
Municipal de resíduos Sólidos urbanos e Lim-
peza pública de vila Nova de Gaia, proferida, 
em 23/11/2017, por despacho do Exmo. Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Municipal, 
com competência subdelegada pelo despacho 
nº. 47/pCM/2017, de 27 de outubro.
Com efeito, por despacho do Exmo. Senhor ve-
reador do pelouro da Fiscalização Municipal e 
vistorias Administrativas, veio a ser ordenado 
aos proprietários, arrendatários, usufrutuários 
ou entidade que a qualquer título detivesse(m) 
o terreno, que procedesse(m), no prazo de 15 
dias úteis, à limpeza/corte da grande densida-
de de vegetação, existente no terreno, sito na 
rua das Cartas, lado direito do nº 464 da união 
de Freguesias de Gulpilhares e valadares, des-
te concelho, em virtude do seu estado violar o 
disposto no art.º 33.º e alínea b), do art.º 49.º, 
do regulamento Municipal de resíduos Sóli-
dos urbanos e Limpeza pública de vila Nova 
de Gaia. 
ora, a ordem proferida veio a ser-lhes devi-
damente notificada, por via de editais afixa-
dos, nos locais de estilo, respetivamente, em 
13/12/2017 e em 18/12/2017.
Não obstante, veio a verificar-se, esgotado o 
prazo fixado para o efeito e de acordo com in-
formação prestada, por último, pelos serviços 
de fiscalização, na sequência de deslocação 
efetuada ao local, em 04/04/2018, que a or-
dem proferida não veio a ser cumprida, o que 
legitima, ora, o recurso à execução coerciva da 
ordem proferida.
Mais se adverte, nos termos do disposto no n.º 
2, do art.º 157.º, do DL n.º 442/91, de 15 de no-
vembro, alterado pelo DL n.º 61/96, de 31/01, de 
que as quantias, relativas às despesas realiza-
das no âmbito da execução coerciva, incluindo 
quaisquer indemnizações ou sanções pecuniá-
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rias, que a Administração tenha de suportar 
para o efeito, serão de conta dos infratores.
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(898/SAL/2017) poderá ser consultado junto 
da Divisão de Fiscalização e Contraordenações, 
no edifício da Gaiurb – urbanismo e habitação, 
EM, sito no Largo Aljubarrota, 13 (ao Cais de 
Gaia), em dias úteis, no horário compreendido 
entre as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 
16:00. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: SAI-CMvNG/2019/9503
vila Nova de Gaia, 06-05-2019 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 13/05/2019

EDT-CMVNG/2019/257
TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Dr., Dire-
tor do Departamento de polícia Municipal do 
Município de vila Nova de Gaia, no uso das 
competências atribuídas pelo despacho n.º 58/
vMM/2017, de 9 de novembro, do Senhor ve-
reador do pelouro da Fiscalização Municipal 
e vistorias Administrativas, com competência 
subdelegada pelo despacho n.º 47/pCM/2017 
de 27 de outubro de 2017 do Senhor presidente 
da Câmara Municipal, com competência confe-
rida pela Exma. Câmara Municipal na sua reu-
nião de 21 de outubro de 2017
FAZ SABEr, nos termos do disposto na alínea d) 
do nº 1 do art.º 112º do Código de procedimento 
Administrativo, através da afixação do presente 
Edital, a todos os interessados – proprietários 
do muro de vedação e suporte de terras sito 
no ângulo entre a Travessa do regato e a rua 
Circular de Fofim d’Aquém, freguesia de pedro-
so e Seixezelo, deste concelho de vila Nova de 
Gaia -, de que, no âmbito do processo Adminis-
trativo nº 101/vT/2019, por despacho de 04 de 
abril de 2019 do Sr. vereador do pelouro da Fis-
calização Municipal e vistorias Administrativas, 
Dr. Manuel Monteiro foi determinada a realiza-
ção de uma vistoria administrativa ao referido 
muro, a título oficioso, com vista a avaliar do 
seu estado de conservação, nos termos e para 
os efeitos do disposto nos art.°s 89º e ss. do re-
gime Jurídico da urbanização e da Edificação 

(rJuE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99 
de 16 de dezembro, na redação que lhe foi dada 
por diversa legislação posterior.
A realização desta vistoria tem por fundamento 
o facto de, em análise prévia sucinta efetuada 
ao local por técnico municipal, se ter apurado 
que aquela edificação apresenta patologias 
suscetíveis de comprometerem as suas condi-
ções de salubridade, segurança ou arranjo es-
tético, nomeadamente:
- Queda de partes do muro, constituído por pe-
dras de grande porte.
Assim, os peritos adstritos a esta Divisão de 
Fiscalização do Município de vila Nova de Gaia 
deslocar-se-ão ao local acima referido no dia 
12 de junho de 2019, a partir das 11h, a fim de 
se levar a efeito uma vistoria administrativa nos 
termos do disposto no art.º 90º do regime Ju-
rídico da Edificação e da urbanização (rJuE), 
no sentido de ser analisado o estado de conser-
vação do referido imóvel.
Face ao exposto, solicita-se ao(s) proprietário(s) 
que se digne(m) estar presente(s) no referido 
local, no dia e período indicados.
Nos termos do disposto no nº 3 do art.º 90º 
do rJuE, poderão os aqui notificados, caso o 
desejem, até à véspera da data da realização 
da diligência, indicar um perito para intervir na 
realização da vistoria e/ou formular quesitos 
que queiram ver respondidos pelos peritos par-
ticipantes na vistoria.
Mais se informa que o processo poderá ser con-
sultado no Sector de vistorias Administrativas, 
no Edifício Corpus Christi, ao Largo de Aljubar-
rota, nº 13, vila Nova de Gaia (Beira rio) entre 
as 9h e as 12h30 e entre as 14h e as 16h30.
N/ ref.ª: INT-CMvNG/2019/18659
vila Nova de Gaia, 30-04-2019 15:34:00
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 13/05/2019

EDT-CMVNG/2019/258
(proc. 911/vT/2018)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de Gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
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pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
FAZ SABEr, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº 1 do art.º 112º do Código de procedi-
mento Administrativo, através da afixação do 
presente Edital, a todos os interessados – pro-
prietário ou proprietários do edifício urbano 
sito na rua da herdade, n.º 221, na freguesia de 
oliveira do Douro, deste concelho de vila Nova 
de Gaia -, de que, no âmbito do processo Admi-
nistrativo nº 911/vT/2018, por despacho de 20 
de fevereiro de 2019 do Sr. vereador do pelou-
ro da Fiscalização Municipal e vistorias Admi-
nistrativas, Dr. Manuel Monteiro, foi proferida a 
seguinte decisão:
Com vista à correção das deficiências assinala-
das pelos peritos na vistoria administrativa rea-
lizada a 14 de setembro de 2018, ponderados os 
restantes elementos constantes no processo, 
ordena-se aos proprietários da edificação em 
causa, acima referida, nos termos previstos no 
art.º 89º nº 2 / 3 do regime Jurídico da urba-
nização e da Edificação (rJuE), aprovado pelo 
DL nº 555/99 de 16 de Dezembro, na redação 
que lhe foi dada pela Lei nº 60/2007 de 4 de 
Setembro, a execução dos seguintes trabalhos, 
a completar no prazo máximo de 60 dias úteis, 
contados que sejam 30 dias após a afixação 
deste edital:
1. – EXTErIor
a) Fachadas
- reparação dos rebocos incluindo pintura à 
cor de origem, em todas as habitações.
- reparação/colocação de portas e janelas em 
todas as habitações, ou em alternativa o empa-
redamento dos vãos com alvenaria rebocada, 
de forma a impedir o acesso indevido ao inte-
rior das mesmas.
b) Coberturas
- revisão/reparação geral das coberturas de 
todas as habitações.
- remoção para local apropriado da vegetação, 
existente sobre as coberturas de todas as edi-
ficações.
- reparação do beiral frontal da habitação a sul, 
que se encontra parcialmente com o recobri-

mento da armadura em falta.
c) Logradouro
- remoção da vegetação infestante para local 
apropriado, existente na envolvência das edifi-
cações.--
Caso não haja cumprimento voluntário do or-
denado, no prazo concedido para o efeito, o 
Município poderá executar coercivamente os 
trabalhos, com custos a cargo dos infratores, 
para além de incorrerem estes em responsabi-
lidade contraordenacional, punível com coima 
a graduar entre €500 euros e €100.000 euros, 
nos termos do art.º 91º, do nº 1 alínea s) e nº 4 
do art.º 98º e dos art.°s 107º e 108º, todos do 
Decreto-Lei nº 555/99 de 16 de Dezembro com 
a nova redação conferida pela Lei nº 60/2007 
de 4 de Setembro. Adverte-se ainda que o não 
cumprimento desta ordem administrativa po-
derá constituir também crime de desobediên-
cia, nos termos previstos no art.º 348º nº 1 alínea 
b) do Código penal.
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. Nes-
se processo poderá ser consultado o registo fo-
tográfico anexo ao Auto de vistoria que não se 
encontra exposto juntamente com este Edital. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: SAI-CMvNG/2019/5208
vila Nova de Gaia, 07-03-2019
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 13/05/2019

EDT-CMVNG/2019/264
MANuEL ANTÓNIo CorrEIA MoNTEIro no 
uso das competências delegadas pelo Exmo. 
Senhor presidente da Câmara através do des-
pacho nº 47/pCM/2017 de 27 de outubro de 
2017
TorNA pÚBLICo que a próxima reunião pú-
blica vai ter lugar no dia 03 de junho de 2019, 
segunda-feira, pelas 15,00 horas, no Salão No-
bre da Junta de Freguesia de Serzedo.
Nos termos do disposto no nº 3 do artigo 7.º do 
regimento da Câmara Municipal de vila Nova 
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de Gaia, aprovado em reunião de 21 de Janeiro 
de 2019, os Munícipes interessados em intervir 
no período aberto ao público, podem fazê-lo 
sem prévia inscrição.
E para constar se lavrou o presente Edital que 
vai ser afixado no átrio Municipal.
vila Nova de Gaia, 09 de maio de 2019.
o vereador, Manuel António Correia Monteiro
Data de publicitação: 14/05/2019

EDT-CMVNG/2019/265
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 45/96
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 
urbanização e Edificação)
Eng.º patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-
-presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de Gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 44/pCM/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 
de outubro de 2017.
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 
3 de maio de 2019, e nos termos do disposto 
no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16 de dezembro, na sua atual redação, que foi 
apresentado um pedido de alteração da licen-
ça de loteamento n.º 45/96 para o lote n.º 78, 
requerido em nome de rICArDo JorGE SILvA 
SANToS, que tem como objetivo a alteração da 
cércea de cave (eventual), rés-do-chão e andar 
para cave, rés-do-chão, andar e recuado, resul-
tando no aumento da área bruta de constru-
ção destinada a habitação de 312,00m2 para 
354,00m². 
para efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
27.º ficam os proprietários dos lotes constantes 
do referido alvará de loteamento notificados 
para se pronunciarem sobre a alteração indica-
da, no prazo de 10 dias.
o processo n.º 6612/18 estará disponível 
para consulta, no Serviço de Atendimento 
da GAIurB, E.M., nos dias úteis, das 9.00h às 
16.30h. 
o vice-presidente (Eng.º patrocínio Azevedo)

Data de publicitação: 14/05/2019

EDT-CMVNG/2019/269
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 42/88
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 
urbanização e Edificação)
Eng.º patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-
-presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de Gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 44/pCM/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 
de outubro de 2017.
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 
30 de abril de 2019, e nos termos do dispos-
to no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16 de dezembro, na sua atual redação, que foi 
apresentado um pedido de alteração da licença 
de loteamento n.º 42/88 para o lote 7, requeri-
do em nome de JoSÉ MIGuEL MArQuES DA 
SILvA vIEIrA, que tem como objetivo a altera-
ção da delimitação do lote em função da reali-
dade do local e consequente alteração da área 
do lote, de 347m2 para 304m2, resultante da 
realização de levantamento topográfico.
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.
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o processo n.º 728/19 estará disponível para con-
sulta, no Serviço de Atendimento da GAIurB, 
E.M., nos dias úteis, das 9.00h às 16.30h.
o vice-presidente (Eng.º patrocínio Azevedo)

Data de publicitação: 16/05/2019

EDT-CMVNG/2019/270
MANuEL ANTÓNIo CorrEIA MoNTEIro no 
uso das competências delegadas pelo Exmo. 
Senhor presidente da Câmara através do des-
pacho nº 47/pCM/2017 de 27 de outubro de 
2017
TorNA pÚBLICo que a próxima reunião pú-
blica vai ter lugar no dia 17 de junho de 2019, 
segunda-feira, pelas 16,00 horas.
Nos termos do disposto no artigo 7.º do regi-
mento da Câmara Municipal de vila Nova de 
Gaia, aprovado em reunião de 21 de Janeiro de 
2019, os Munícipes interessados em intervir no 
período aberto ao público, devem inscrever-se 
na receção da Câmara até às 17 horas da terça-
-feira imediatamente anterior à reunião pública 
agendada para aquele dia 17.06.2019.
E para constar se lavrou o presente Edital que 
vai ser afixado no átrio Municipal.
vila Nova de Gaia, 09 de maio de 2019.
o vereador, Manuel António Correia Monteiro
Data de publicitação: 16/05/2019

EDT-CMVNG/2019/272
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo - TrA-

vESSA DAS MATAS, 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 06 de Maio de 2019, foi aprovada a seguinte 
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo:
- Implementação do sinal C2 (trânsito proibi-
do), no troço entre o local onde se verifica o 
estreitamento da via e a rua Latino Coelho, até 
que sejam repostas as condições de segurança 
do muro de contenção do arruamento.
para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de Gaia, 13 de Maio de 2019
o vereador, Manuel António Correia Monteiro
Data de publicitação: 16/05/2019

EDT-CMVNG/2019/273
MANuEL ANTÓNIo CorrEIA MoNTEIro, vE-
rEADor DESTA CâMArA MuNICIpAL, por 
DESpACho Nº. 47/pCM/2017, DE 27 DE ouTu-
Bro DE 2017
FAZ SABEr que, nos termos do n.º 1, do art.º 
56º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, se faz 
publicidade à Minuta da Ata nº 9 respeitante à 
reunião pública realizada no dia 6 de maio de 
2019, na Freguesia de S. Félix da Marinha apro-
vada nos termos do disposto no art.º 27º do 
CpA, no nº. 3 do art.º 57º da Lei nº 75/2013, de 12 
de setembro, bem como do nº. 1, do art.º 11º do 
regimento desta Câmara Municipal, aprovado 
pelo Executivo na reunião de 2019/01/21.
por ser verdade e a fim de ser tornada pública 
se fez o presente Edital que vai ser afixado no 
quiosque digital, estando a respetiva ata expos-
ta para consulta, junto do Atendimento Munici-
pal.
vila Nova de Gaia, 14 de maio de 2019.
o vereador, Manuel António Correia Monteiro
Data de publicitação: 16/05/2019

EDT-CMVNG/2019/275
TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento de policia Municipal, no uso das 
competências subdelegadas pelo Exmo. Se-
nhor vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despa-
cho n.º 58/vMM/2017 de 09 de Novembro:
Faz saber, que fica por este meio notificado 
MÁrIo ALBErTo roDrIGuES, arrendatário 
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da habitação sita na praceta Almeida Garrett, 
bloco B, n.º 293, 1.º Esq.º Frt. – freguesia de va-
ladares, deste Concelho, de que na sequência 
da deliberação da Câmara Municipal de 01 de 
Abril de 2019, foi ordenado o despejo imediato 
do seu agregado familiar e respetivos bens, na-
quela morada, sendo-lhe concedido o prazo de 
90 (noventa) dias seguidos, contados da data 
de afixação do presente Edital, para desocupar 
voluntariamente a habitação, deixando-a livre 
de pessoas e de bens, entregando para o efeito 
a respetiva chave da habitação na “Gaiurb, EM”, 
rua Capitão Leitão, nº 94 4400-168 vila Nova 
de Gaia, sob pena de o não fazendo, o mesmo 
ser executado pelas autoridades policiais.
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: SAI-pMvNG/2019/1289
vila Nova de Gaia, 09-05-2019 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 17/05/2019

EDT-CMVNG/2019/276
(proc. 373/SAL/2017)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de Gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
FAZ SABEr, nos termos do disposto na alínea 
d) do n.º 1 do art.º 112.º do Código de proce-
dimento Administrativo (CpA), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de Janeiro, através 
da afixação do presente Edital, de que por des-
pacho do Senhor vereador do pelouro da Fis-
calização Municipal, de 12 de outubro de 2018, 
foi proferida, nos termos do disposto no n.º 2, 
do art.º 149.º e ss. do DL n.º 442/91, de 15 de 
Novembro, alterado pelo DL n.º 61/96, de 31/01, 
aplicável por força do disposto no art.º 6.º, do 
DL n.º 4/2015, de 07/01, decisão de tomada de 

posse administrativa do imóvel, sito na rua San-
to António, junto ao nº 61, da freguesia da Ma-
dalena, deste município, com efeitos a partir do 
próximo dia 5 de junho de 2019, pelas 8:00 ho-
ras, e pelo período estritamente necessário ao 
cumprimento da execução coerciva da ordem 
de limpeza/corte da vegetação espontânea ex-
cessiva presente no referido terreno e posterior 
remoção ou eliminação de todos os sobrantes 
vegetais a produzir ou existentes, bem como de 
outros tipos de resíduos aí presentes, em viola-
ção do disposto no art.º 33º e alínea b), do art.º 
49º, do regulamento Municipal de resíduos Só-
lidos urbanos e Limpeza pública de vila Nova 
de Gaia, proferida, em 28/08/2017, por despa-
cho do Exmo. Senhor vereador do pelouro da 
Fiscalização Municipal, com competência sub-
delegada pelo despacho nº. 14/pCM/2014, de 
10 de Março, do Senhor presidente da Câmara 
Municipal de vila Nova de Gaia.
Com efeito, por despacho de 28/08/2017, do 
Exmo. Senhor vereador do pelouro da Fis-
calização Municipal, veio a ser ordenado aos 
proprietários, arrendatários, usufrutuários ou 
entidade que a qualquer título detivesse(m) 
o terreno, que procedesse(m), no prazo de 15 
dias úteis, à limpeza/corte da vegetação e de-
mais resíduos, existentes no terreno, na sito na 
rua Santo António, junto ao nº 61, da freguesia 
da Madalena, deste município, em virtude do 
seu estado violar o disposto no art.º 33.º e alí-
nea b), do art.º 49.º, do regulamento Municipal 
de resíduos Sólidos urbanos e Limpeza públi-
ca de vila Nova de Gaia. ora, a ordem proferida 
veio a ser-lhes devidamente notificada, por via 
de editais afixados, nos locais de estilo, respeti-
vamente em 04/10/2017 e 12/10/2017.
Não obstante, veio a verificar-se, esgotado o 
prazo fixado para o efeito e de acordo com in-
formação prestada, por último, pelos serviços 
de fiscalização, na sequência de deslocação 
efetuada ao local, em 20/09/2018, que a ordem 
proferida não veio a ser cumprida, o que legi-
tima, ora, o recurso à execução coerciva da or-
dem proferida.
Mais se alerta, nos termos do disposto no n.º 2, 
do art.º 157.º, do DL n.º 442/91, de 15 de Novem-
bro, alterado pelo DL n.º 61/96, de 31/01, de que 
as quantias, relativas às despesas realizadas no 
âmbito da execução coerciva, incluindo quais-
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quer indemnizações ou sanções pecuniárias, 
que a Administração tenha de suportar para o 
efeito, serão de conta dos infratores.
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(373/SAL/2017) poderá ser consultado junto 
da Divisão de Fiscalização e Contraordenações, 
no edifício da Gaiurb – urbanismo e habitação, 
EM, sito no Largo Aljubarrota, 13 (ao Cais de 
Gaia), em dias úteis, no horário compreendido 
entre as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 
16:00. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: SAI-CMvNG/2019/10044
vila Nova de Gaia, 13-05-2019
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 17/05/2019

EDT-CMVNG/2019/277
(proc. 1321/SAL/2018)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de Gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
FAZ SABEr, nos termos do disposto na alínea 
d) do n.º 1 do art.º 112.º do Código de proce-
dimento Administrativo (CpA), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de Janeiro, atra-
vés da afixação do presente Edital, de que, por 
despacho do Senhor vereador do pelouro da 
Fiscalização Municipal, de 26 de fevereiro de 
2019, foi proferida, nos termos do disposto no 
n.º 2, do art.º 149.º e ss. do DL n.º 442/91, de 
15 de novembro, alterado pelo DL n.º 61/96, de 
31/01, aplicável por força do disposto no art.º 
6.º, do DL n.º 4/2015, de 07/01, decisão de to-
mada de posse administrativa do imóvel, sito 
na rua padre Cid, (traseiras do nº 72 da Alame-
da Nossa Senhora dos Anjos), da freguesia de 
Gulpilhares e valadares, deste concelho, com 

efeitos a partir do próximo dia 7 de junho de 
2019, pelas 8:00 horas, e pelo período estrita-
mente necessário ao cumprimento da execução 
coerciva da ordem de limpeza/corte da vegeta-
ção espontânea excessiva presente no referido 
terreno e posterior remoção ou eliminação de 
todos os sobrantes vegetais a produzir ou exis-
tentes, bem como de outros tipos de resíduos 
aí presentes, em violação do disposto no art.º 
33º e alínea b), do art.º 49º, do regulamento 
Municipal de resíduos Sólidos urbanos e Lim-
peza pública de vila Nova de Gaia proferida, em 
28/09/2018, por despacho do Exmo. Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Municipal, 
com competência subdelegada pelo despacho 
nº. 47/pCM/2017, de 27 de outubro.
Com efeito, por despacho do Exmo. Senhor ve-
reador do pelouro da Fiscalização Municipal e 
vistorias Administrativas, veio a ser ordenado 
aos proprietários, arrendatários, usufrutuários 
ou entidade que a qualquer título detivesse(m) 
o terreno, que procedesse(m), no prazo de 15 
dias úteis, à limpeza/corte da grande densidade 
de vegetação, existente no terreno, sito na rua 
padre Cid, (traseiras do nº 72 da Alameda Nos-
sa Senhora dos Anjos), da freguesia de Gulpi-
lhares e valadares, deste concelho, em virtude 
do seu estado violar o disposto no art.º 33.º e 
alínea b), do art.º 49.º, do regulamento Muni-
cipal de resíduos Sólidos urbanos e Limpeza 
pública de vila Nova de Gaia.
ora, a ordem proferida veio a ser-lhes devi-
damente notificada, por via de editais afixa-
dos, nos locais de estilo, respetivamente, em 
24/10/2018.
Não obstante, veio a verificar-se, esgotado o 
prazo fixado para o efeito e de acordo com in-
formação prestada, por último, pelos serviços 
de fiscalização, na sequência de deslocação 
efetuada ao local, em 8/01/2019, que a ordem 
proferida não veio a ser cumprida, o que legi-
tima, ora, o recurso à execução coerciva da or-
dem proferida.
Mais se adverte, nos termos do disposto no n.º 
2, do art.º 157.º, do DL n.º 442/91, de 15 de no-
vembro, alterado pelo DL n.º 61/96, de 31/01, de 
que as quantias, relativas às despesas realiza-
das no âmbito da execução coerciva, incluindo 
quaisquer indemnizações ou sanções pecuniá-
rias, que a Administração tenha de suportar 
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para o efeito, serão de conta dos infratores.
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(1321/SAL/2018) poderá ser consultado junto 
da Divisão de Fiscalização e Contraordenações, 
no edifício da Gaiurb – urbanismo e habitação, 
EM, sito no Largo Aljubarrota, 13 (ao Cais de 
Gaia), em dias úteis, no horário compreendido 
entre as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 
16:00. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: SAI-CMvNG/2019/10159
vila Nova de Gaia, 14-05-2019 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 17/05/2019

EDT-CMVNG/2019/278
TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento de policia Municipal, no uso das 
competências subdelegadas pelo Exmo. Se-
nhor vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despa-
cho n.º 58/vMM/2017 de 09 de Novembro:
Faz saber, que fica por este meio notificado 
FErNANDo JorGE rIBEIro MAGALhÃES, 
arrendatário que foi da habitação sita na rua 
heróis do ultramar, bloco 2, n.º 63 – 1.º Dt.º, Fre-
guesia de Canidelo, deste Concelho, para no 
prazo de 60 (sessenta) dias seguidos, contados 
a partir do dia 16 de Maio de 2019, proceder ao 
levantamento de todos os seus bens ali deposi-
tados, na sequência do despejo, devendo para 
tal dirigir-se à Gaiurb, urbanismo e habitação, 
EM, sob pena, de não o fazendo serem os mes-
mos considerados perdidos a favor deste Mu-
nicípio. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: SAI-pMvNG/2019/1287
vila Nova de Gaia, 09-05-2019 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 17/05/2019

EDT-CMVNG/2019/279
(proc. 1508/SAL/2016)

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

ra Municipal de vila Nova de Gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
FAZ SABEr, nos termos do disposto na alínea 
d) do n.º 1 do art.º 112.º do Código de proce-
dimento Administrativo (CpA), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de Janeiro, atra-
vés da afixação do presente Edital, de que por 
despacho do Senhor vereador do pelouro da 
Fiscalização Municipal, de 26 de novembro de 
2018, foi proferida, nos termos do disposto no 
n.º 2, do art.º 149.º e ss. do DL n.º 442/91, de 
15 de Novembro, alterado pelo DL n.º 61/96, de 
31/01, aplicável por força do disposto no art.º 
6.º, do DL n.º 4/2015, de 07/01, decisão de to-
mada de posse administrativa do imóvel, sito 
na rua Monte Curral, frente ao nº 183, da fre-
guesia de Madalena, deste município, com efei-
tos a partir do próximo dia 6 de junho de 2019, 
pelas 8:00 horas, e pelo período estritamente 
necessário ao cumprimento da execução coer-
civa da ordem de limpeza/corte da vegetação 
espontânea excessiva presente no referido ter-
reno e posterior remoção ou eliminação de to-
dos os sobrantes vegetais a produzir ou exis-
tentes, bem como de outros tipos de resíduos 
aí presentes, em violação do disposto no art.º 
33º e alínea b), do art.º 49º, do regulamento 
Municipal de resíduos Sólidos urbanos e Lim-
peza pública de vila Nova de Gaia, proferida, 
em 21/06/2017, por despacho do Exmo. Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Municipal, 
com competência subdelegada pelo despacho 
nº. 14/pCM/2014, de 10 de Março, do Senhor 
presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de Gaia.
Com efeito, por despacho de 21/06/2017, do 
Exmo. Senhor vereador do pelouro da Fis-
calização Municipal, veio a ser ordenado aos 
proprietários, arrendatários, usufrutuários ou 
entidade que a qualquer título detivesse(m) 
o terreno, que procedesse(m), no prazo de 15 
dias úteis, à limpeza/corte da vegetação e de-
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mais resíduos, existentes no terreno, na sito na 
rua Monte Curral, frente ao nº 183, da freguesia 
de Madalena, deste município, em virtude do 
seu estado violar o disposto no art.º 33.º e alí-
nea b), do art.º 49.º, do regulamento Municipal 
de resíduos Sólidos urbanos e Limpeza públi-
ca de vila Nova de Gaia. ora, a ordem proferida 
veio a ser-lhes devidamente notificada, por via 
de editais afixados, nos locais de estilo, respeti-
vamente em 24-08-2017 e 04-09-2017.
Não obstante, veio a verificar-se, esgotado o 
prazo fixado para o efeito e de acordo com in-
formação prestada, por último, pelos serviços 
de fiscalização, na sequência de deslocação 
efetuada ao local, em 07/11/2018, que a ordem 
proferida não veio a ser cumprida, o que legi-
tima, ora, o recurso à execução coerciva da or-
dem proferida.
Mais se alerta, nos termos do disposto no n.º 2, 
do art.º 157.º, do DL n.º 442/91, de 15 de Novem-
bro, alterado pelo DL n.º 61/96, de 31/01, de que 
as quantias, relativas às despesas realizadas no 
âmbito da execução coerciva, incluindo quais-
quer indemnizações ou sanções pecuniárias, 
que a Administração tenha de suportar para o 
efeito, serão de conta dos infratores.
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(1508/SAL/2016) poderá ser consultado junto 
da Divisão de Fiscalização e Contraordenações, 
no edifício da Gaiurb – urbanismo e habitação, 
EM, sito no Largo Aljubarrota, 13 (ao Cais de 
Gaia), em dias úteis, no horário compreendido 
entre as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 
16:00. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: SAI-CMvNG/2019/10097
vila Nova de Gaia, 13-05-2019
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 17/05/2019

EDT-CMVNG/2019/280
(proc. 546/SAL/2018)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de Gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 

vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
FAZ SABEr, nos termos do disposto na alínea 
d) do n.º 1 do art.º 112.º do Código de proce-
dimento Administrativo (CpA), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de Janeiro, atra-
vés da afixação do presente Edital, de que, por 
despacho do Senhor vereador do pelouro da 
Fiscalização Municipal, de 21 de março de 2019, 
foi proferida, nos termos do disposto no n.º 2, 
do art.º 149.º e ss. do DL n.º 442/91, de 15 de 
novembro, alterado pelo DL n.º 61/96, de 31/01, 
aplicável por força do disposto no art.º 6.º, do 
DL n.º 4/2015, de 07/01, decisão de tomada de 
posse administrativa do imóvel, sito na ruA 
DouTor JorGE FoNSECA JorGE, logradou-
ro da habitação com o Nº 779, freguesia de 
pEDroSo E SEIXEZELo, deste concelho, com 
efeitos a partir do próximo dia 6 de junho de 
2019, pelas 13:30 horas, e pelo período estrita-
mente necessário ao cumprimento da execução 
coerciva da ordem de limpeza/corte da vegeta-
ção espontânea excessiva presente no referido 
terreno e posterior remoção ou eliminação de 
todos os sobrantes vegetais a produzir ou exis-
tentes, bem como de outros tipos de resíduos 
aí presentes, em violação do disposto no art.º 
33º e alínea b), do art.º 49º, do regulamento 
Municipal de resíduos Sólidos urbanos e Lim-
peza pública de vila Nova de Gaia, proferida, 
em 31 de julho de 2018, por despacho do Exmo. 
Senhor vereador do pelouro da Fiscalização 
Municipal, com competência subdelegada pelo 
despacho nº. 47/pCM/2017, de 27 de outubro.
Com efeito, por despacho de 31 de julho de 
2018 do Exmo. Senhor vereador do pelouro 
da Fiscalização Municipal e vistorias Adminis-
trativas, veio a ser ordenado aos proprietários, 
arrendatários, usufrutuários ou entidade que 
a qualquer título detivesse(m) o terreno, que 
procedesse(m), no prazo de 15 dias úteis, à 
limpeza/corte da grande densidade de vegeta-
ção, existente no terreno, sito na ruA DouTor 
JorGE FoNSECA JorGE, logradouro da habi-
tação com o Nº 779, freguesia de pEDroSo E 
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SEIXEZELo, deste concelho, em virtude do seu 
estado violar o disposto no art.º 33.º e alínea b), 
do art.º 49.º, do regulamento Municipal de re-
síduos Sólidos urbanos e Limpeza pública de 
vila Nova de Gaia.
ora, a ordem proferida veio a ser-lhes devi-
damente notificada, por via de editais afixa-
dos, nos locais de estilo, respetivamente, em 
12/09/2018 e em 17/09/2018.
Não obstante, veio a verificar-se, esgotado o 
prazo fixado para o efeito e de acordo com in-
formação prestada, por último, pelos serviços 
de fiscalização, na sequência de deslocação 
efetuada ao local, em 24/01/2019, que a ordem 
proferida não veio a ser cumprida, o que legi-
tima, ora, o recurso à execução coerciva da or-
dem proferida.
Mais se adverte, nos termos do disposto no n.º 
2, do art.º 157.º, do DL n.º 442/91, de 15 de no-
vembro, alterado pelo DL n.º 61/96, de 31/01, de 
que as quantias, relativas às despesas realiza-
das no âmbito da execução coerciva, incluindo 
quaisquer indemnizações ou sanções pecuniá-
rias, que a Administração tenha de suportar 
para o efeito, serão de conta dos infratores.
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(546/SAL/2018) poderá ser consultado junto 
da Divisão de Fiscalização e Contraordenações, 
no edifício da Gaiurb – urbanismo e habitação, 
EM, sito no Largo Aljubarrota, 13 (ao Cais de 
Gaia), em dias úteis, no horário compreendido 
entre as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 
16:00. para constar se passou o presente e ou-
tros de igual teor que vão ser afixados nos luga-
res públicos de costume.
N/ ref.ª: SAI-CMvNG/2019/10109
vila Nova de Gaia, 13-05-2019
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 17/05/2019

EDT-CMVNG/2019/281
(proc. 867/SAL/2017)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de Gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-

tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
FAZ SABEr, nos termos do disposto na alínea d) 
do n.º 1 do art.º 112.º do Código de procedimen-
to Administrativo (CpA), aprovado pelo Decre-
to-Lei n.º 4/2015, de 7 de Janeiro, através da afi-
xação do presente Edital, de que, por despacho 
do Senhor vereador do pelouro da Fiscalização 
Municipal, de 3 de janeiro de 2019, foi proferida, 
nos termos do disposto no n.º 2, do art.º 149.º e 
ss. do DL n.º 442/91, de 15 de novembro, alte-
rado pelo DL n.º 61/96, de 31/01, aplicável por 
força do disposto no art.º 6.º, do DL n.º 4/2015, 
de 07/01, decisão de tomada de posse adminis-
trativa do imóvel, sito na rua Chãos de Fora e 
Travessa Chãos de Fora, frente ao nº 62 e 70, 
da freguesia de Madalena, deste concelho, com 
efeitos a partir do próximo dia 22 de maio de 
2019, pelas 8:00 horas, e pelo período estrita-
mente necessário ao cumprimento da execução 
coerciva da ordem de limpeza/corte da vegeta-
ção espontânea excessiva presente no referido 
terreno e posterior remoção ou eliminação de 
todos os sobrantes vegetais a produzir ou exis-
tentes, bem como de outros tipos de resíduos 
aí presentes, em violação do disposto no artigo. 
33º e alínea b), do artigo. 49º, do regulamento 
Municipal de resíduos Sólidos urbanos e Lim-
peza pública de vila Nova de Gaia, proferida, 
em 02/05/2018, por despacho do Exmo. Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Municipal, 
com competência subdelegada pelo despacho 
nº. 47/pCM/2017, de 27 de outubro.
Com efeito, por despacho de 2 de maio de 
2018, do Exmo. Senhor vereador do pelouro 
da Fiscalização Municipal e vistorias Adminis-
trativas, veio a ser ordenado aos proprietários, 
arrendatários, usufrutuários ou entidade que 
a qualquer título detivesse(m) o terreno, que 
procedesse(m), no prazo de 15 dias úteis, à lim-
peza/corte da grande densidade de vegetação, 
existente no terreno, sito na rua Chãos de Fora 
e Travessa Chãos de Fora, frente ao nº 62 e 70, 
da freguesia de Madalena, deste concelho, em 
virtude do seu estado violar o disposto no ar-
tigo 33.º e alínea b), do artigo 49.º, do regula-
mento Municipal de resíduos Sólidos urbanos 



81

 nº 103 | maio 2019 | Boletim municipal

avisos e editais

e Limpeza pública de vila Nova de Gaia.
ora, a ordem proferida veio a ser-lhes devi-
damente notificada, por via de editais afixa-
dos, nos locais de estilo, respetivamente, em 
05/06/2018 e em 19/06/2018.
Não obstante, veio a verificar-se, esgotado o 
prazo fixado para o efeito e de acordo com in-
formação prestada, por último, pelos serviços 
de fiscalização, na sequência de deslocação 
efetuada ao local, a 2 de outubro de 2018 que a 
ordem proferida não veio a ser cumprida, o que 
legitima, ora, o recurso à execução coerciva da 
ordem proferida.
Mais se adverte, nos termos do disposto no n.º 
2, do art.º 157.º, do DL n.º 442/91, de 15 de no-
vembro, alterado pelo DL n.º 61/96, de 31/01, de 
que as quantias, relativas às despesas realiza-
das no âmbito da execução coerciva, incluindo 
quaisquer indemnizações ou sanções pecuniá-
rias, que a Administração tenha de suportar 
para o efeito, serão de conta dos infratores.
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(867/SAL/2017) poderá ser consultado junto da 
Divisão de Fiscalização e Contraordenações, no 
edifício da Gaiurb – urbanismo e habitação, EM, 
sito no Largo Aljubarrota, 13 (ao Cais de Gaia), 
em dias úteis, no horário compreendido entre 
as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 16:00.
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: SAI-CMvNG/2019/9045
vila Nova de Gaia, 29-04-2019
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 17/05/2019

EDT-CMVNG/2019/282
(proc. 242/SAL/2017)

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

na reunião de 21 de outubro de 2017.
FAZ SABEr, nos termos do disposto na alínea 
d) do n.º 1 do art.º 112.º do Código de proce-
dimento Administrativo (CpA), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de Janeiro, através 
da afixação do presente Edital, de que, por meu 
despacho de 18 de julho de 2018, foi proferida, 
nos termos do disposto no n.º 2, do art.º 149.º e 
ss. do DL n.º 442/91, de 15 de novembro, altera-
do pelo DL n.º 61/96, de 31/01, aplicável por for-
ça do disposto no art.º 6.º, do DL n.º 4/2015, de 
07/01, decisão de tomada de posse administra-
tiva do imóvel, sito na rua Chavinha de Água, 
junto ao nº 271, com entrada entre o nº 271 e 315, 
da freguesia de Canelas, deste concelho, com 
efeitos a partir do próximo dia 27 de maio de 
2019, pelas 13:30 horas, e pelo período estrita-
mente necessário ao cumprimento da execução 
coerciva da ordem de limpeza/corte da vegeta-
ção espontânea excessiva presente no referido 
terreno e posterior remoção ou eliminação de 
todos os sobrantes vegetais a produzir ou exis-
tentes, bem como de outros tipos de resíduos aí 
presentes, em violação do disposto no art. 33º 
e alínea b), do art.º 49º, do regulamento Mu-
nicipal de resíduos Sólidos urbanos e Limpe-
za pública de vila Nova de Gaia, proferida, em 
06/02/2018, por despacho do Exmo. Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Municipal, 
com competência subdelegada pelo despacho 
nº. 47/pCM/2017, de 27 de outubro.
Com efeito, por despacho do Exmo. Senhor ve-
reador do pelouro da Fiscalização Municipal e 
vistorias Administrativas, veio a ser ordenado 
aos proprietários, arrendatários, usufrutuários 
ou entidade que a qualquer título detivesse(m) 
o terreno, que procedesse(m), no prazo de 15 
dias úteis, à limpeza/corte da grande densidade 
de vegetação, existente no terreno, sito na rua 
Chavinha de Água, junto ao nº 271, com entrada 
entre o nº 271 e 315, da freguesia de Canelas, 
deste concelho, em virtude do seu estado violar 
o disposto no art.º 33.º e alínea b), do art.º 49.º, 
do regulamento Municipal de resíduos Sóli-
dos urbanos e Limpeza pública de vila Nova 
de Gaia.
ora, a ordem proferida veio a ser-lhes devi-
damente notificada, por via de editais afixa-
dos, nos locais de estilo, respetivamente, em 
23/02/2018 e em 26/02/2018.
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Não obstante, veio a verificar-se, esgotado o 
prazo fixado para o efeito e de acordo com in-
formação prestada, por último, pelos serviços 
de fiscalização, na sequência de deslocação 
efetuada ao local, em 18/06/2018, que a ordem 
proferida não veio a ser cumprida, o que legi-
tima, ora, o recurso à execução coerciva da or-
dem proferida.
Mais se adverte, nos termos do disposto no n.º 
2, do art.º 157.º, do DL n.º 442/91, de 15 de no-
vembro, alterado pelo DL n.º 61/96, de 31/01, de 
que as quantias, relativas às despesas realiza-
das no âmbito da execução coerciva, incluindo 
quaisquer indemnizações ou sanções pecuniá-
rias, que a Administração tenha de suportar 
para o efeito, serão de conta dos infratores.
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(242/SAL/2017) poderá ser consultado junto 
da Divisão de Fiscalização e Contraordenações, 
no edifício da Gaiurb – urbanismo e habitação, 
EM, sito no Largo Aljubarrota, 13 (ao Cais de 
Gaia), em dias úteis, no horário compreendido 
entre as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 
16:00. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: SAI-CMvNG/2019/9219
vila Nova de Gaia, 02-05-2019
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 17/05/2019

EDT-CMVNG/2019/283
TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento de policia Municipal, no uso das 
competências subdelegadas pelo Exmo. Se-
nhor vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despa-
cho n.º 58/vMM/2017 de 09 de Novembro:
Faz saber, que fica por este meio notificada 
MArIA DE FÁTIMA MAIA roSA, arrendatária 
da habitação sita na rua padre J Faria, nº 41 3º 
Dtº Fte, freguesia de vilar de Andorinho, deste 
Concelho, de que na sequência da deliberação 
da Câmara Municipal de 04 de Março de 2019, 
foi ordenado o despejo imediato do seu agrega-
do familiar e respetivos bens, naquela morada, 
sendo-lhe concedido o prazo de 90 (Noventa) 
dias seguidos, contados da data de afixação do 
presente Edital, para desocupar voluntariamen-

te a habitação, deixando-a livre de pessoas e de 
bens, entregando para o efeito a respetiva cha-
ve da habitação na “Gaiurb, EM”, rua Capitão 
Leitão, nº 94 4400-168 vila Nova de Gaia, sob 
pena de o não fazendo, o mesmo ser executado 
pelas autoridades policiais
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: SAI-pMvNG/2019/805
vila Nova de Gaia, 25-03-2019 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 17/05/2019

EDT-CMVNG/2019/290
(proc. 923/SAL/2018)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de Gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 
do nº.1 e nº.3, do artigo 112º do Código de pro-
cedimento Administrativo (aprovado pelo De-
creto-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da 
afixação do presente Edital, e em cumprimento 
do despacho proferido pelo Senhor vereador 
do pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Ma-
nuel Monteiro, em 4 de abril de 2019, ao abri-
go da subdelegação de competências cons-
tante do despacho n. 47/pCM/2017 de 27 de 
outubro, o(s) proprietário(s), arrendatário(s), 
usufrutuário(s) e demais titulares de direitos 
reais sobre o terreno, sito Travessa da portela, 
traseiras do nº 6, da freguesia de vilar de An-
dorinho, deste município, da intenção desta au-
toridade administrativa ordenar, a execução, a 
promover no prazo de 15 dias úteis, da limpeza 
da vegetação e demais resíduos, existentes no 
referido terreno, promovendo, entre outros, a 
proliferação de insetos e animais rastejantes, e 
constituindo, por conseguinte, um foco de insa-
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lubridade e de insegurança (risco de incêndio) 
no local, em violação do disposto no nº 1 do ar-
tigo 50.º, do regulamento do Serviço de Ges-
tão de resíduos urbanos e Limpeza pública. 
Com efeito, decorre do disposto no citado nº 1 
do artigo 50.º, que fica proibida a existência de 
árvores, arbustos, sebes, silvados, balsas, lixos 
ou quaisquer resíduos nos terrenos ou logra-
douros dos prédios rústicos ou urbanos quan-
do constituam perigo de incêndio, para o am-
biente ou para a saúde pública, salvaguardando 
habitats protegidos, classificados ou definidos 
como de elevado interesse municipal e/ou es-
pécies protegidas por lei.
Mais se notifica que, de acordo com o dispos-
to nos artigos 121.º e 122.º, do Código de pro-
cedimento Administrativo, dispõe(m) de 10 
dias úteis para apresentar as alegações, que 
entender(em) por convenientes, face ao teor da 
intenção, que ora lhe(s) veio a ser comunicada. 
Caso não sejam apresentadas alegações por 
escrito, no prazo de 10 dias úteis, a contar da 
presente notificação, a intenção agora comuni-
cada converter-se-á automaticamente em or-
dem efetiva, devendo cumprir com o determi-
nado no prazo que lhe foi concedido.
Mais se notifica que, após o decurso do prazo 
concedido para o efeito, e constatada a manu-
tenção da situação de insalubridade e insegu-
rança detetada, nos termos e para os efeitos do 
disposto no n.º 2 do art.º 149.º e ss. do DL n.º 
442/91, de 15 de novembro, alterado pelo DL n.º 
61/96, de 31/01, aplicável por força do disposto 
no art.º 6.º, do DL n.º 4/2015, de 07/01, será to-
mada posse administrativa do terreno com vis-
ta à execução coerciva dos trabalhos. 
As quantias relativas às despesas realizadas no 
âmbito da execução coerciva, incluindo quais-
quer indemnizações ou sanções pecuniárias, 
que a administração tenha de suportar para o 
efeito, são de conta dos infratores. 
Ao prazo aqui fixado acresce uma dilação de 
30 dias. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(923/SAL/2018) poderá ser consultado junto 
da Divisão de Fiscalização e Contraordenações, 
no edifício da Gaiurb – urbanismo e habitação, 
EM, sito no Largo Aljubarrota, 13 (ao Cais de 
Gaia), em dias úteis, no horário compreendido 
entre as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 

16:00. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: SAI-CMvNG/2019/7665
vila Nova de Gaia, 05-04-2019
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 21/05/2019

EDT-CMVNG/2019/291
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 11/99
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 
urbanização e Edificação)
Eng.º patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-
-presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de Gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 44/pCM/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 
de outubro de 2017.
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 10 
de maio de 2019, e nos termos do disposto no 
artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, na sua atual redação, que foi apre-
sentado um pedido de alteração da licença de 
loteamento n.º 11/99 para o lote n.º F66, reque-
rido em nome de ruI ANDrÉ DA CruZ FEr-
rEIrA, que tem como objetivos:
retificação da área do lote, de 430m2 para 
450,41m2, resultante da realização de levanta-
mento topográfico;
Aumento da área de implantação da garagem/
anexo, de 22,75m2 para 31,50m2;
Definição de varandas e palas, com 40m2, 
adossadas ao alçado lateral e alçado posterior 
da habitação;
Alteração das características da cobertura da 
habitação e dos anexos, para cobertura plana.
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 1971/19 estará disponível para 
consulta, no Serviço de Atendimento da-
-GAIurB, E.M., nos dias úteis, das 9.00h às 
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16.30h.
o vice-presidente (Eng.º patrocínio Azevedo)

Data de publicitação: 21/05/2019

EDT-CMVNG/2019/294
TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento de policia Municipal, no uso das 
competências subdelegadas pelo Exmo. Se-
nhor vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despa-
cho n.º 58/vMM/2017 de 09 de Novembro:
Faz saber, que fica nos termos do art.º 166º do 
Código da Estrada, por este meio notificada 
“CoNDuZIr AvALIAçÃo MÉDICA E pSICoLÓ-
GICA, LDA”, com última sede conhecida na rua 
da Bela, 407, Freguesia de vilar do paraíso, na 
qualidade de proprietária conforme consta na 
Conservatória do registo de Automóveis, de 
que a polícia Municipal de vila Nova de Gaia 
removeu no dia 07/02/2019, ao abrigo do art.º 
164º do Código da Estrada, da rua dos Sabu-
gos, freguesia de Canelas, para o Estaleiro Mu-
nicipal, sito na rua do passadouro, Freguesia 
da Madalena, o veículo Ligeiro de Mercadorias, 
marca renault, modelo Trafic, matrícula QI-77-
18, 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 no escaparate do átrio dos paços 
do Concelho
proc. nº 004/DpM/vA/2019
N/ ref.ª: SAI-pMvNG/2019/1378
vila Nova de Gaia, 17-05-2019 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 22/05/2019

EDT-CMVNG/2019/295
TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento de policia Municipal, no uso das 
competências subdelegadas pelo Exmo. Se-
nhor vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despa-
cho n.º 58/vMM/2017 de 09 de Novembro:
Faz saber, que fica por este meio notificada 
MArIA pAuLA SoArES DA SILvA CArNEIro, 
arrendatária da habitação sita na rua José Di-
nis dos Santos, n.º 99, 1.º r, freguesia de oliveira 
do Douro, deste Concelho, de que na sequência 
da deliberação da Câmara Municipal de 15 de 
Abril de 2019, foi ordenado o despejo imediato 
do seu agregado familiar e respetivos bens, na-
quela morada, sendo-lhe concedido o prazo de 
90 (noventa) dias seguidos, contados da data 
de afixação do presente Edital, para desocupar 
voluntariamente a habitação, deixando-a livre 
de pessoas e de bens, entregando para o efeito 
a respetiva chave da habitação na “Gaiurb, EM”, 
rua Capitão Leitão, nº 94 4400-168 vila Nova 
de Gaia, sob pena de o não fazendo, o mesmo 
ser executado pelas autoridades policiais.
Tal deliberação camarária, fundamentou-se na 
Inf. nº 01.19.DAJ.hAB.CA e respetivo relatório 
final, cujas cópias do processo se encontram à 
disposição, a serem levantadas na “Gaiurb, EM”, 
rua Capitão Leitão, nº94 4400-168 vila Nova 
de Gaia.
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: SAI-pMvNG/2019/1398
vila Nova de Gaia, 20-05-2019 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 22/05/2019
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EDT-CMVNG/2019/296
(proc. 1042/SAL/2017)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de Gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
FAZ SABEr, nos termos do disposto na alínea 
d) do n.º 1 do art.º 112.º do Código de proce-
dimento Administrativo (CpA), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de Janeiro, através 
da afixação do presente Edital, de que, por des-
pacho do Senhor vereador do pelouro da Fis-
calização Municipal, de 30 de agosto de 2018, 
foi proferida, nos termos do disposto no n.º 2, 
do art.º 149.º e ss. do DL n.º 442/91, de 15 de 
novembro, alterado pelo DL n.º 61/96, de 31/01, 
aplicável por força do disposto no art.º 6.º, do 
DL n.º 4/2015, de 07/01, decisão de tomada de 
posse administrativa do imóvel, sito na rua do 
Cabo ao lado do nº 136, da união de Freguesias 
de Sandim, olival, Lever e Crestuma, deste con-
celho, com efeitos a partir do próximo dia 19 
de junho de 2019, pelas 13:30 horas, e pelo pe-
ríodo estritamente necessário ao cumprimen-
to da execução coerciva da ordem de limpeza 
da vegetação e demais resíduos, existentes no 
referido terreno, promovendo, entre outros, a 
proliferação de insetos e animais rastejantes, e 
constituindo, por conseguinte, um foco de in-
salubridade e de insegurança (risco de incên-
dio) no local, em violação do disposto no art.º 
33º e alínea b), do art.º 49º, do regulamento 
Municipal de resíduos Sólidos urbanos e Lim-
peza pública de vila Nova de Gaia, proferida, 
em 17/04/2018, por despacho do Exmo. Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Municipal, 
com competência subdelegada pelo despacho 
nº. 47/pCM/2017, de 27 de outubro do Senhor 
presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de Gaia.
Com efeito, por despacho de 17 de abril de 
2018, do Exmo. Senhor vereador do pelouro 

da Fiscalização Municipal e vistorias Admi-
nistrativas, veio a ser ordenado aos proprietá-
rios, arrendatários, usufrutuários ou entidade 
que a qualquer título detivesse(m) o terreno, 
que procedesse(m), no prazo de 15 dias úteis, 
à limpeza, corte do material vegetal existente 
e remoção dos resíduos sobrantes, verdes ou 
outros quaisquer, sito na rua do Cabo ao lado 
do nº 136, da união de freguesias de Sandim, 
olival, Lever e Crestuma, deste concelho, em 
virtude do seu estado violar o disposto no art.º 
33.º e alínea b), do art.º 49.º, do regulamento 
Municipal de resíduos Sólidos urbanos e Lim-
peza pública de vila Nova de Gaia.
ora, a ordem proferida veio a ser-lhes devi-
damente notificada, por via de editais afixa-
dos, nos locais de estilo, respetivamente, em 
07/06/2018 e em 18/06/2018.
Não obstante, veio a verificar-se, esgotado o 
prazo fixado para o efeito e de acordo com in-
formação prestada, por último, pelos serviços 
de fiscalização, na sequência de deslocação 
efetuada ao local, em 4/02/2019, que a ordem 
proferida não veio a ser cumprida, o que legi-
tima, ora, o recurso à execução coerciva da or-
dem proferida.
Mais se adverte, nos termos do disposto no n.º 
2, do art.º 157.º, do DL n.º 442/91, de 15 de no-
vembro, alterado pelo DL n.º 61/96, de 31/01, de 
que as quantias, relativas às despesas realiza-
das no âmbito da execução coerciva, incluindo 
quaisquer indemnizações ou sanções pecuniá-
rias, que a Administração tenha de suportar 
para o efeito, serão de conta dos infratores.
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(1042/SAL/2017) poderá ser consultado junto 
da Divisão de Fiscalização e Contraordenações, 
no edifício da Gaiurb – urbanismo e habitação, 
EM, sito no Largo Aljubarrota, 13 (ao Cais de 
Gaia), em dias úteis, no horário compreendido 
entre as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 
16:00. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: SAI-CMvNG/2019/10767
vila Nova de Gaia, 21-05-2019
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 22/05/2019
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EDT-CMVNG/2019/298
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo - ruA 

Do BArroCo, 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 6 de Maio de 2019, foi aprovada a seguinte 
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo:
proibição de exceder a velocidade máxima de 
30 quilómetros por hora na rua do Barroco, no 
troço compreendido entre a rua Joaquim Lo-
pes pintor e a rua da Chavinha em vilar do pa-
raíso 
para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de Gaia, 17 de Maio de 2019
o vereador, Manuel António Correia Monteiro
Data de publicitação: 22/05/2019

EDT-CMVNG/2019/299
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo - ruA 

Srª DoS AFLIToS, SANDIM
Manuel António Correia Monteiro, vereador da 
Câmara Municipal de vila Nova de Gaia
TorNA pÚBLICo que, por deliberação da 
Exma. Câmara Municipal, tomada na reunião 
de 6 de Maio de 2019, foi aprovada a seguinte 
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo:
- remoção do sinal de paragem obrigatória 
(B2) situado na rua Sr.ª dos Aflitos, junto à rua 
Fonte do vieiro, em Sandim. 
para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de Gaia, 17 de Maio de 2019
o vereador, Manuel António Correia Monteiro
Data de publicitação: 22/05/2019

EDT-CMVNG/2019/302
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 37/80
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 
urbanização e Edificação)
Eng.º patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-
-presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de Gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 44/pCM/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 

de outubro de 2017.
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 13 
de maio de 2019, e nos termos do disposto no 
artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, na sua atual redação, que foi apre-
sentado um pedido de alteração da licença de 
loteamento n.º 37/80 para o lote n.º 7, requerido 
em nome de pEDro MIGuEL CArDoSo FEr-
rEIrA, que tem como objetivo:
Alteração do polígono de implantação do edifí-
cio de habitação, com a resultante alteração da 
área de implantação de 133m2 para 136,25m2;
Alteração da área de construção do edifício de 
habitação, de 216,50m2 para 224,70m2;
Definição de cobertura plana;
Definição de construção anexa, com área de 
implantação de 109,75m2.
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 2036/18 estará disponível 
para consulta, no Serviço de Atendimento 
da GAIurB, E.M., nos dias úteis, das 9.00h às 
16.30h.
o vice-presidente (Eng.º patrocínio Azevedo)

Data de publicitação: 23/05/2019

EDT-CMVNG/2019/303
TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 



87

 nº 103 | maio 2019 | Boletim municipal

avisos e editais

Departamento de policia Municipal, no uso das 
competências subdelegadas pelo Exmo. Se-
nhor vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despa-
cho n.º 58/vMM/2017 de 09 de Novembro:
Faz saber, que fica por este meio notificada 
MÁrCIA ALEXANDrA SoBrAL BrITo, ocu-
pante que foi, da habitação sita na Travessa do 
Centro hípico, n.º 233 A – 1.º Esq.º - Serzedo, 
união das freguesias de Serzedo e perosinho, 
deste Concelho, para no prazo de 10 (dez) dias 
seguidos, contados a partir do dia 22 de Maio 
de 2019, proceder ao levantamento de todos 
os seus bens ali depositados, na sequência da 
tomada de posse administrativa do imóvel, de-
vendo para tal dirigir-se à Gaiurb, urbanismo e 
habitação, EM, sob pena, de não o fazendo se-
rem os mesmos considerados perdidos a favor 
deste Município. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: SAI-pMvNG/2019/1284
vila Nova de Gaia, 09-05-2019 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 23/05/2019

EDT-CMVNG/2019/304
TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento de policia Municipal, no uso das 
competências subdelegadas pelo Exmo. Se-
nhor vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despa-
cho n.º 58/vMM/2017 de 09 de Novembro:
Faz saber, que ficam por este meio notificados 
os herdeiros de palmira Gomes Salgado, arren-
datária que foi da habitação sita na Alameda 
Guilherme oliveira Aguiar, bloco B, n.º 120, 1.º 
Dt.º - Arcozelo, deste Concelho, para no pra-
zo de 60 (sessenta) dias seguidos, contados a 
partir do dia 22 de Maio de 2019, proceder ao 
levantamento de todos os bens ali depositados, 
na sequência da tomada de posse administrati-
va devendo para tal dirigir-se à Gaiurb, urbanis-
mo e habitação, EM, sob pena, de não o fazen-
do serem os mesmos considerados perdidos a 
favor deste Município. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: SAI-pMvNG/2019/1374

vila Nova de Gaia, 16-05-2019
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 23/05/2019

EDT-CMVNG/2019/305
Dr. TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Dire-
tor do Departamento da polícia Municipal, da 
Câmara Municipal de vila Nova de Gaia, no uso 
das competências subdelegadas pelo despacho 
n.º 58/vMM/2017, de 9 de novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Municipal 
e vistorias Administrativas, com competência 
subdelegada pelo despacho n.º 47/pCM/2017, 
de 27 de outubro, proferido pelo Senhor presi-
dente da Câmara, com competência conferida 
pela Câmara Municipal, na reunião de Câmara 
de 21 de outubro de 2017.
FAZ SABEr, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº 1 do artigo 112.º do Código de procedi-
mento Administrativo, aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 4/2015, de 7 de Janeiro, através da afi-
xação do presente Edital, aos proprietários da 
edificação sita na rua dos heróis da pátria, n.º 
3067 e na rua da Estação, n.º 3021, freguesia de 
Arcozelo, vila Nova de Gaia, de que, no âmbito 
do processo Administrativo nº 2192/vT/2018, foi 
pelo despacho do Senhor vereador do pelouro 
da Fiscalização Municipal e vistorias Adminis-
trativas, Dr. Manuel Monteiro, de 19/02/2019, 
determinada a realização de uma vistoria à re-
ferida edificação, a título oficioso, nos termos 
e para os efeitos do disposto nos artigos 89.º e 
seguintes do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, na redação que lhe é conferida pela 
legislação subsequente, com vista à avaliação 
do seu estado de conservação.
A vistoria tem como fundamento o facto, de em 
análise prévia suncinta efetuada no local por 
técnico municipal, se ter apurado que aquela 
edificação apresenta patologias suscetíveis de 
comprometerem as suas condições de salubri-
dade, segurança e arranjo estético, nomeada-
mente: 
• Construtivamente a edificação mostra-se exe-
cutada com paredes exteriores em alvenaria de 
pedra rebocada, os vão desguarnecidos e a co-
bertura é revestida com telha cerâmica assente 
em armação de madeira, apresentando defor-
mação das suas águas o que denuncia deterio-



Avisos e editAis

Nº 103 | mAio 2019 | BoLetim mUNiCiPAL

88

ração da sua estrutura em madeira, degradação 
geral;
• O logradouro com desenvolvimento de vege-
tação espontânea levantando sérios problemas 
de segurança e de salubridade no local.
Essa vistoria, terá lugar no próximo dia 12 de 
junho de 2019, a partir das 09h45m, sendo que, 
de acordo com o n.º 3 do art.º 90.º daquele di-
ploma legal, poderá, caso se pretenda, até à 
véspera da data da sua realização, ser indicado 
um perito para intervir na mesma e/ou formular 
quesitos que pretenda ver respondidos pelos 
técnicos nomeados.
Face ao exposto, solicita-se que, se digne (m) 
estar presente (s) no referido local, no dia e pe-
ríodo indicados.
o referido despacho foi proferido ao abrigo da 
subdelegação de competências constante do 
despacho n. 47/pCM/2017 de 27 de outubro, 
proferido pelo Senhor presidente da Câmara, 
com competência conferida pela Câmara Muni-
cipal, na reunião de 21 de outubro de 2017.
N/ ref.ª: INT-CMvNG/2019/19892
vila Nova de Gaia, 05-08-2019
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 23/05/2019

EDT-CMVNG/2019/306
(proc. 2169/SAL/2018)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de Gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 
do nº.1 e nº.3, do art. 112º do Código de procedi-
mento Administrativo (aprovado pelo Decreto-
-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da afixa-
ção do presente Edital, e em cumprimento do 
despacho proferido pelo Senhor vereador do 
pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Manuel 
Monteiro, em 24/04/2019, ao abrigo da sub-

delegação de competências constante do des-
pacho n. 47/pCM/2017 de 27 de outubro, o(s) 
proprietário(s), arrendatário(s), usufrutuário(s) 
e demais titulares de direitos reais sobre o ter-
reno, sito na rua das Lavouras, junto ao n.º 432, 
da freguesia de Santa Marinha e São pedro da 
Afurada, deste município, da intenção desta au-
toridade administrativa ordenar, a execução, a 
promover no prazo de 15 dias úteis, da limpeza 
da vegetação e demais resíduos, existentes no 
referido terreno, promovendo, entre outros, a 
proliferação de insetos e animais rastejantes, e 
constituindo, por conseguinte, um foco de insa-
lubridade e de insegurança (risco de incêndio) 
no local, em violação do disposto no art.º 50.º 
n.º1 do regulamento do Serviço de Gestão de 
resíduos urbanos e Limpeza pública. 
Mais se notifica que, de acordo com o disposto 
nos art.º 121.º e 122.º, do Código de procedimento 
Administrativo, dispõe(m) de 10 dias úteis para 
apresentar as alegações, que entender(em) por 
convenientes, face ao teor da intenção, que ora 
lhe(s) veio a ser comunicada. 
Caso não sejam apresentadas alegações por 
escrito, no prazo de 10 dias úteis, a contar da 
presente notificação, a intenção agora comuni-
cada converter-se-ão em ordem efetiva, deven-
do cumprir com o determinado no prazo que 
lhe foi concedido. 
Mais se notifica que, após o decurso do prazo 
concedido para o efeito, e constatada a manu-
tenção da situação de insalubridade e insegu-
rança detetada, nos termos e para os efeitos do 
disposto no n.º 2 do art.º 149.º e ss. do DL n.º 
442/91, de 15 de novembro, alterado pelo DL n.º 
61/96, de 31/01, aplicável por força do disposto 
no art.º 6.º, do DL n.º 4/2015, de 07/01, será to-
mada posse administrativa do terreno com vis-
ta à execução coerciva dos trabalhos.
As quantias relativas às despesas realizadas no 
âmbito da execução coerciva, incluindo quais-
quer indemnizações ou sanções pecuniárias, 
que a administração tenha de suportar para o 
efeito, são de conta dos infratores.
Ao prazo aqui fixado acresce uma dilação de 
30 dias. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(2169/SAL/2018) poderá ser consultado junto 
da Divisão de Fiscalização e Contraordenações, 
no edifício da Gaiurb – urbanismo e habitação, 
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EM, sito no Largo Aljubarrota, 13 (ao Cais de 
Gaia), em dias úteis, no horário compreendido 
entre as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 
16:00. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: SAI-CMvNG/2019/10554
vila Nova de Gaia, 17-05-2019
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 23/05/2019

EDT-CMVNG/2019/307
(proc. 199/SAL/2018)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de Gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº.1 e nº.3, do artigo 112º do Código de 
procedimento Administrativo (aprovado pelo 
Decreto-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através 
da afixação do presente Edital, e em cumpri-
mento do despacho proferido pelo Senhor ve-
reador do pelouro da Fiscalização Municipal, 
Dr. Manuel Monteiro, em 24/04/2019, ao abri-
go da subdelegação de competências cons-
tante do despacho n. 47/pCM/2017 de 27 de 
outubro, o(s) proprietário(s), arrendatário(s), 
usufrutuário(s) e demais titulares de direitos 
reais sobre o terreno, sito rua de S. Lourenço, 
junto ao nº 297, da freguesia de vilar de An-
dorinho, deste município, da intenção desta au-
toridade administrativa ordenar, a execução, a 
promover no prazo de 15 dias úteis, da limpeza 
da vegetação e demais resíduos, existentes no 
referido terreno, promovendo, entre outros, a 
proliferação de insetos e animais rastejantes, e 
constituindo, por conseguinte, um foco de insa-
lubridade e de insegurança (risco de incêndio) 
no local, em violação do disposto no nº 1 do ar-

tigo 50.º, do regulamento do Serviço de Ges-
tão de resíduos urbanos e Limpeza pública. 
Com efeito, decorre do disposto no citado nº 1 
do artigo 50.º, que fica proibida a existência de 
árvores, arbustos, sebes, silvados, balsas, lixos 
ou quaisquer resíduos nos terrenos ou logra-
douros dos prédios rústicos ou urbanos quan-
do constituam perigo de incêndio, para o am-
biente ou para a saúde pública, salvaguardando 
habitats protegidos, classificados ou definidos 
como de elevado interesse municipal e/ou es-
pécies protegidas por lei.
Mais se notifica que, de acordo com o dispos-
to nos artigos 121.º e 122.º, do Código de pro-
cedimento Administrativo, dispõe(m) de 10 
dias úteis para apresentar as alegações, que 
entender(em) por convenientes, face ao teor da 
intenção, que ora lhe(s) veio a ser comunicada. 
Caso não sejam apresentadas alegações por 
escrito, no prazo de 10 dias úteis, a contar da 
presente notificação, a intenção agora comuni-
cada converter-se-á automaticamente em or-
dem efetiva, devendo cumprir com o determi-
nado no prazo que lhe foi concedido.
Mais se notifica que, após o decurso do prazo 
concedido para o efeito, e constatada a manu-
tenção da situação de insalubridade e insegu-
rança detetada, nos termos e para os efeitos do 
disposto no n.º 2 do art.º 149.º e ss. do DL n.º 
442/91, de 15 de novembro, alterado pelo DL n.º 
61/96, de 31/01, aplicável por força do disposto 
no art.º 6.º, do DL n.º 4/2015, de 07/01, será to-
mada posse administrativa do terreno com vis-
ta à execução coerciva dos trabalhos. 
As quantias relativas às despesas realizadas no 
âmbito da execução coerciva, incluindo quais-
quer indemnizações ou sanções pecuniárias, 
que a administração tenha de suportar para o 
efeito, são de conta dos infratores. 
Ao prazo aqui fixado acresce uma dilação de 
30 dias. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(199/SAL/2018) poderá ser consultado junto da 
Divisão de Fiscalização e Contraordenações, no 
edifício da Gaiurb – urbanismo e habitação, EM, 
sito no Largo Aljubarrota, 13 (ao Cais de Gaia), 
em dias úteis, no horário compreendido entre 
as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 16:00. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
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blicos de costume.
N/ ref.ª: SAI-CMvNG/2019/10349
vila Nova de Gaia, 15-05-2019
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 23/05/2019

EDT-CMVNG/2019/308
(proc. 1556/SAL/2018)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de Gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº.1 e nº.3, do art.112º do Código de pro-
cedimento Administrativo (aprovado pelo De-
creto-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da 
afixação do presente Edital, e em cumprimen-
to do despacho proferido Senhor vereador do 
pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Manuel 
Monteiro, em 24/04/2019, o(s) proprietário(s), 
arrendatário(s), usufrutuário(s) e demais titu-
lares de direitos reais sobre o terreno, na rua 
presa da Saudade, junto do nº 385, da freguesia 
de oliveira do Douro, deste município, da inten-
ção de ordenar a execução, a promover no pra-
zo de 15 dias úteis, da limpeza da vegetação, 
existente no referido terreno, promovendo, en-
tre outros, a proliferação de insetos e animais 
rastejantes, e constituindo, por conseguinte, um 
foco de insalubridade e de insegurança (risco 
de incêndio) no local, em violação do disposto 
no art.º 50º, nº 1, do regulamento do Serviço de 
Gestão de resíduos urbanos e Limpeza públi-
ca, do Município de vila Nova de Gaia. 
Com efeito, decorre do disposto no citado art.º 
50.º, nº 1, que é proibida a existência de árvores, 
arbustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou quais-
quer resíduos nos terrenos ou logradouros dos 
prédios rústicos ou urbanos quando constituam 
perigo de incêndio para o ambiente ou para a 
saúde pública,  sendo que, de acordo com o 

disposto no art.º 71, do citado regulamento, 
constitui contraordenação, passível de coima. 
Mais se comunica que, de acordo com o dis-
posto nos art.ºs 121.º e 122.º, do Código de pro-
cedimento Administrativo, dispõe(m) de 10 
dias úteis para apresentar as alegações, que 
entender(em) por convenientes, face ao teor da 
intenção, que ora lhe(s) veio a ser comunicada. 
Caso não sejam apresentadas alegações por 
escrito, no prazo de 10 dias úteis, a contar da 
presente notificação, a intenção agora comuni-
cada converter-se-á em ordem efetiva, deven-
do cumprir com o determinado no prazo que 
lhe foi concedido. 
Mais se notifica que, após o decurso do prazo 
concedido para o efeito, e constatada a manu-
tenção da situação de insalubridade e insegu-
rança detetada, nos termos e para os efeitos do 
disposto no n.º 2 do art.º 149.º e ss. do DL n.º 
442/91, de 15 de novembro, alterado pelo DL n.º 
61/96, de 31/01, aplicável por força do disposto 
no art.º 6.º, do DL n.º 4/2015, de 07/01, será to-
mada posse administrativa do terreno com vis-
ta à execução coerciva dos trabalhos.
A posse administrativa é realizada pelos servi-
ços municipais competentes, mediante a elabo-
ração de um auto de posse onde, para além de 
se identificar o ato aqui expresso, se especifi-
cam demais elementos que se revelem por per-
tinentes elencar. As quantias relativas às despe-
sas realizadas no âmbito da execução coerciva, 
incluindo quaisquer indemnizações ou sanções 
pecuniárias, que a administração tenha de su-
portar para o efeito, são de conta dos infratores. 
Ao prazo aqui fixado acresce uma dilação de 
30 dias. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(1556/SAL/2018) poderá ser consultado junto 
da Divisão de Fiscalização e Contraordenações, 
no edifício da Gaiurb – urbanismo e habitação, 
EM, sito no Largo Aljubarrota, 13 (ao Cais de 
Gaia), em dias úteis, no horário compreendido 
entre as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 
16:00. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: SAI-CMvNG/2019/10521
vila Nova de Gaia, 17-05-2019
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
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Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 23/05/2019

EDT-CMVNG/2019/309
(proc. 1243/SAL/2018)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de Gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 
do nº.1 e nº.3, do artigo 112º do Código de pro-
cedimento Administrativo (aprovado pelo De-
creto-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da 
afixação do presente Edital, e em cumprimento 
do despacho proferido pelo Senhor vereador 
do pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Manuel 
Monteiro, em 24/04/2019, ao abrigo da subde-
legação de competências constante do des-
pacho n. 47/pCM/2017 de 27 de outubro, o(s) 
proprietário(s), arrendatário(s), usufrutuário(s) 
e demais titulares de direitos reais sobre o lote 
de terreno (lote 29), correspondente ao alvará 
de loteamento nº 4/85, sito na praceta Dina Te-
resa, ao lado do nº 81, da freguesia de oliveira 
do Douro, 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 nº 1 
do artigo 50.º, do regulamento do Serviço de 
Gestão de resíduos urbanos e Limpeza públi-
ca. 
Com efeito, decorre do disposto no citado nº 1 
do artigo 50.º, que fica proibida a existência de 
árvores, arbustos, sebes, silvados, balsas, lixos 
ou quaisquer resíduos nos terrenos ou logra-
douros dos prédios rústicos ou urbanos quan-
do constituam perigo de incêndio, para o am-

biente ou para a saúde pública, salvaguardando 
habitats protegidos, classificados ou definidos 
como de elevado interesse municipal e/ou es-
pécies protegidas por lei.
Mais se notifica que, de acordo com o dispos-
to nos artigos 121.º e 122.º, do Código de pro-
cedimento Administrativo, dispõe(m) de 10 
dias úteis para apresentar as alegações, que 
entender(em) por convenientes, face ao teor da 
intenção, que ora lhe(s) veio a ser comunicada. 
Caso não sejam apresentadas alegações por 
escrito, no prazo de 10 dias úteis, a contar da 
presente notificação, a intenção agora comuni-
cada converter-se-á automaticamente em or-
dem efetiva, devendo cumprir com o determi-
nado no prazo que lhe foi concedido.
Mais se notifica que, após o decurso do prazo 
concedido para o efeito, e constatada a manu-
tenção da situação de insalubridade e insegu-
rança detetada, nos termos e para os efeitos do 
disposto no n.º 2 do art.º 149.º e ss. do DL n.º 
442/91, de 15 de novembro, alterado pelo DL n.º 
61/96, de 31/01, aplicável por força do disposto 
no art.º 6.º, do DL n.º 4/2015, de 07/01, será to-
mada posse administrativa do terreno com vis-
ta à execução coerciva dos trabalhos. 
As quantias relativas às despesas realizadas no 
âmbito da execução coerciva, incluindo quais-
quer indemnizações ou sanções pecuniárias, 
que a administração tenha de suportar para o 
efeito, são de conta dos infratores. 
Ao prazo aqui fixado acresce uma dilação de 
30 dias. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(1243/SAL/2018) poderá ser consultado junto 
da Divisão de Fiscalização e Contraordenações, 
no edifício da Gaiurb – urbanismo e habitação, 
EM, sito no Largo Aljubarrota, 13 (ao Cais de 
Gaia), em dias úteis, no horário compreendido 
entre as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 
16:00. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: SAI-CMvNG/2019/10373
vila Nova de Gaia, 15-05-2019
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 23/05/2019
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EDT-CMVNG/2019/310
MANuEL ANTÓNIo CorrEIA MoNTEIro, vE-
rEADor DESTA CâMArA MuNICIpAL, por 
DESpACho Nº. 47/pCM/2017, DE 27 DE ouTu-
Bro DE 2017
FAZ SABEr que, nos termos do n.º 1, do art.º 
56º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, se faz 
publicidade à Minuta da Ata nº 10 respeitante 
à reunião pública realizada no dia 20 de maio 
de 2019, aprovada nos termos do disposto no 
art.º 27º do CpA, no nº. 3 do art.º 57º da Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro, bem como do nº. 
1, do art.º 11º do regimento desta Câmara Mu-
nicipal, aprovado pelo Executivo na reunião de 
2019/01/21.
por ser verdade e a fim de ser tornada pública 
se fez o presente Edital que vai ser afixado no 
quiosque digital, estando a respetiva ata expos-
ta para consulta, junto do Atendimento Munici-
pal. 
vila Nova de Gaia, 22 de maio de 2019.
o vereador, Manuel António Correia Monteiro
Data de publicitação: 23/05/2019

EDT-CMVNG/2019/311
MANuEL ANTÓNIo CorrEIA MoNTEIro, vE-
rEADor DESTA CâMArA MuNICIpAL, por 
DESpACho Nº. 47/pCM/2017, DE 27 DE ouTu-
Bro DE 2017
FAZ SABEr que, nos termos do n.º 1, do art.º 
56º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, se faz 
publicidade à Ata nº 08 respeitante à reunião 
pública realizada no dia 15 de abril de 2019, 
aprovada nos termos do disposto no art.º 27º 
do CpA, no nº. 3 do art.º 57º da Lei nº 75/2013, 
de 12 de setembro, bem como do nº. 1, do art.º 
11º do regimento desta Câmara Municipal, apro-
vado pelo Executivo na reunião de 2019/01/21.
por ser verdade e a fim de ser tornada pública 
se fez o presente Edital que vai ser afixado no 
quiosque digital, estando a respetiva ata expos-
ta para consulta, junto do Atendimento Munici-
pal. 
vila Nova de Gaia, 22 de maio de 2019.
o vereador, Manuel António Correia Monteiro
Data de publicitação: 24/05/2019

EDT-CMVNG/2019/315
TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento de policia Municipal, no uso das 

competências subdelegadas pelo Exmo. Se-
nhor vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despa-
cho n.º 58/vMM/2017 de 09 de Novembro:
Faz saber, que em cumprimento do n.º 3 do 
art.º 166 do Código da Estrada, de que fica por 
este meio notificada CrISTINA MArIA MorEI-
rA LEAL, com última morada conhecida na rua 
Augusto Gil – LT 45/47 – Senhora da hora, Ma-
tosinhos, e 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 27/03/2019 ao 
abrigo do art.º 164º do Código da Estrada, da 
rua J. Almeida Negreiros - urbicoop, freguesia 
de Canidelo, para o Estaleiro Municipal, sito na 
rua do passadouro, Freguesia da Madalena, o 
veículo Ligeiro de passageiros, marca vW, mo-
delo Golf, matrícula 12-14-BS, por se encontrar 
estacionado em infração ao art.º163º do Código 
da Estrada.
Dispõe a notificada do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do 
presente Edital, para a reclamação do referido 
veículo, sob pena do mesmo ser considerado 
abandonado e adquirido pela Autarquia, con-
forme o previsto no n.º 4 do art.º 165.º do Có-
digo da Estrada, com as consequências daí re-
sultantes.
E para constar se faz o presente Edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos lugares 
de estilo.
proc. n.º 034/DpM/vA/2019
N/ ref.ª: SAI-pMvNG/2019/1435
vila Nova de Gaia, 22-05-2019 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 27/05/2019

EDT-CMVNG/2019/316
(proc. 1401/SAL/2017)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de Gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
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competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
FAZ SABEr, nos termos do disposto na alínea 
d) do n.º 1 do art.º 112.º do Código de proce-
dimento Administrativo (CpA), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de Janeiro, através 
da afixação do presente Edital, de que, por des-
pacho do Senhor vereador do pelouro da Fis-
calização Municipal, de 26 de fevereiro de 2019, 
foi proferida, nos termos do disposto no n.º 2, 
do art.º 149.º e ss. do DL n.º 442/91, de 15 de 
novembro, alterado pelo DL n.º 61/96, de 31/01, 
aplicável por força do disposto no art.º 6.º, do 
DL n.º 4/2015, de 07/01, decisão de tomada de 
posse administrativa do imóvel, sito na rua do 
Flower, ao lado do nº. 399, da freguesia de Ca-
nidelo, deste concelho, com efeitos a partir do 
próximo dia 3 de junho de 2019, pelas 8:00 ho-
ras, e pelo período estritamente necessário ao 
cumprimento da execução coerciva da ordem 
de limpeza da vegetação e demais resíduos, 
existentes no referido terreno, promovendo, en-
tre outros, a proliferação de insetos e animais 
rastejantes, e constituindo, por conseguinte, um 
foco de insalubridade e de insegurança (risco 
de incêndio) no local, em violação do disposto 
no art.º 33º e alínea b), do art. 49º, do regula-
mento Municipal de resíduos Sólidos urbanos 
e Limpeza pública de vila Nova de Gaia, pro-
ferida, em 10/07/2018, por despacho do Exmo. 
Senhor vereador do pelouro da Fiscalização 
Municipal, com competência subdelegada pelo 
despacho nº. 47/pCM/2017, de 27 de outubro 
do Senhor presidente da Câmara Municipal de 
vila Nova de Gaia.
Com efeito, por despacho de 10 de julho de 
2018, do Exmo. Senhor vereador do pelouro 
da Fiscalização Municipal e vistorias Adminis-
trativas, veio a ser ordenado aos proprietários, 
arrendatários, usufrutuários ou entidade que 
a qualquer título detivesse(m) o terreno, que 
procedesse(m), no prazo de 15 dias úteis, à lim-
peza, corte do material vegetal existente e re-
moção dos resíduos sobrantes, verdes ou outros 
quaisquer, sito na rua do Flower, ao lado do nº. 
399, da freguesia de Canidelo, deste concelho, 
em virtude do seu estado violar o disposto no 
art.º 33.º e alínea b), do art.º 49.º, do regula-
mento Municipal de resíduos Sólidos urbanos 
e Limpeza pública de vila Nova de Gaia. ora, 

a ordem proferida veio a ser-lhes devidamente 
notificada, por via de editais afixados, nos lo-
cais de estilo, respetivamente, em 13/09/2018 e 
em 19/09/2018.
Não obstante, veio a verificar-se, esgotado o 
prazo fixado para o efeito e de acordo com in-
formação prestada, por último, pelos serviços 
de fiscalização, na sequência de deslocação 
efetuada ao local, em 22/01/2019, que a ordem 
proferida não veio a ser cumprida, o que legi-
tima, ora, o recurso à execução coerciva da or-
dem proferida.
Mais se adverte, nos termos do disposto no n.º 
2, do art.º 157.º, do DL n.º 442/91, de 15 de no-
vembro, alterado pelo DL n.º 61/96, de 31/01, de 
que as quantias, relativas às despesas realiza-
das no âmbito da execução coerciva, incluindo 
quaisquer indemnizações ou sanções pecuniá-
rias, que a Administração tenha de suportar 
para o efeito, serão de conta dos infratores.
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(1401/SAL/2017) poderá ser consultado junto 
da Divisão de Fiscalização e Contraordenações, 
no edifício da Gaiurb – urbanismo e habitação, 
EM, sito no Largo Aljubarrota, 13 (ao Cais de 
Gaia), em dias úteis, no horário compreendido 
entre as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 
16:00. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: SAI-CMvNG/2019/9883
vila Nova de Gaia, 10-05-2019
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 27/05/2019

EDT-CMVNG/2019/317
(proc. 1442/SAL/2016)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de Gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
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na reunião de 21 de outubro de 2017.
FAZ SABEr, nos termos do disposto na alínea 
d) do n.º 1 do art.º 112.º do Código de proce-
dimento Administrativo (CpA), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de Janeiro, através 
da afixação do presente Edital, de que, por des-
pacho do Senhor vereador do pelouro da Fis-
calização Municipal, de 20 de fevereiro de 2019, 
foi proferida, nos termos do disposto no n.º 2, 
do art.º 149.º e ss. do DL n.º 442/91, de 15 de 
novembro, alterado pelo DL n.º 61/96, de 31/01, 
aplicável por força do disposto no art.º 6.º, do 
DL n.º 4/2015, de 07/01, decisão de tomada de 
posse administrativa do imóvel, sito na rua he-
róis do ultramar, junto ao nº 524, da freguesia 
de vilar de Andorinho, deste concelho, com 
efeitos a partir do próximo dia 11 de junho de 
2019, pelas 9:00 horas, e pelo período estrita-
mente necessário ao cumprimento da execução 
coerciva da ordem de limpeza/corte da vegeta-
ção espontânea excessiva presente no referido 
terreno e posterior remoção ou eliminação de 
todos os sobrantes vegetais a produzir ou exis-
tentes, bem como de outros tipos de resíduos 
aí presentes, em violação do disposto no art.º 
33º e alínea b), do art. 49º, do regulamento Mu-
nicipal de resíduos Sólidos urbanos e Limpe-
za pública de vila Nova de Gaia, proferida, em 
24/04/2018, por despacho do Exmo. Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Municipal, 
com competência subdelegada pelo despacho 
nº. 47/pCM/2017, de 27 de outubro.
Com efeito, por despacho de 24/04/2018 do 
Exmo. Senhor vereador do pelouro da Fiscaliza-
ção Municipal e vistorias Administrativas, veio a 
ser ordenado aos proprietários, arrendatários, 
usufrutuários ou entidade que a qualquer títu-
lo detivesse(m) o terreno, que procedesse(m), 
no prazo de 15 dias úteis, à limpeza/corte da 
grande densidade de vegetação, existente no 
terreno, sito na rua heróis do ultramar, junto 
ao nº 524, da freguesia de vilar de Andorinho, 
deste concelho, em virtude do seu estado violar 
o disposto no art.º 33.º e alínea b), do art.º 49.º, 
do regulamento Municipal de resíduos Sóli-
dos urbanos e Limpeza pública de vila Nova 
de Gaia.
ora, a ordem proferida veio a ser-lhes devi-
damente notificada, por via de editais afixa-
dos, nos locais de estilo, respetivamente, em 

22/06/2018 e 2/07/2018.
Não obstante, veio a verificar-se, esgotado o 
prazo fixado para o efeito e de acordo com in-
formação prestada, por último, pelos serviços 
de fiscalização, na sequência de deslocação 
efetuada ao local, em 22/10/2018, que a ordem 
proferida não veio a ser cumprida, o que legi-
tima, ora, o recurso à execução coerciva da or-
dem proferida.
Mais se adverte, nos termos do disposto no n.º 
2, do art.º 157.º, do DL n.º 442/91, de 15 de no-
vembro, alterado pelo DL n.º 61/96, de 31/01, de 
que as quantias, relativas às despesas realiza-
das no âmbito da execução coerciva, incluindo 
quaisquer indemnizações ou sanções pecuniá-
rias, que a Administração tenha de suportar 
para o efeito, serão de conta dos infratores.
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(1442/SAL/2016) poderá ser consultado junto 
da Divisão de Fiscalização e Contraordenações, 
no edifício da Gaiurb – urbanismo e habitação, 
EM, sito no Largo Aljubarrota, 13 (ao Cais de 
Gaia), em dias úteis, no horário compreendido 
entre as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 
16:00. para constar se passou o presente e ou-
tros de igual teor que vão ser afixados nos luga-
res públicos de costume.
N/ ref.ª: SAI-CMvNG/2019/10271
vila Nova de Gaia, 15-05-2019
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 27/05/2019

EDT-CMVNG/2019/318
(proc. 99/SAL/2018)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de Gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
FAZ SABEr, nos termos do disposto na alínea d) 
do nº 1 do art.º 112.º do Código de procedimento 
Administrativo (CpA), aprovado pelo Decreto-
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-Lei n.º 4/2015, de 07 de Janeiro, através da afi-
xação do presente Edital, de que, por despacho 
do Senhor vereador do pelouro da Fiscalização 
Municipal e vistorias Administrativas, de 20 de 
fevereiro de 2019, com competência subdele-
gada pelo despacho nº. 47/pCM/2017, de 27 de 
outubro, foi proferida, nos termos do disposto 
no nº. 2, do artigo. 149º e ss. do DL nº. 442/91, 
de 15 de novembro, alterado pelo DL nº. 61/96, 
de 31/01, aplicável por força do disposto no ar-
tigo. 6º, do DL nº. 4/2015, de 07/01, decisão de 
tomada de posse administrativa do imóvel, sito 
na rua Nova, traseiras do nº. 267, da freguesia 
de Avintes, deste concelho, com efeitos a partir 
do próximo dia 3 de junho de 2019, pelas 13:30 
horas, e pelo período estritamente necessário 
ao cumprimento da execução coerciva da or-
dem de limpeza/corte da vegetação espontâ-
nea excessiva presente no referido terreno e 
posterior remoção ou eliminação de todos os 
sobrantes vegetais a produzir ou existentes, 
bem como de outros tipos de resíduos aí pre-
sentes, em violação do disposto no artigo. 33º 
e alínea b), do artigo. 49º, do regulamento Mu-
nicipal de resíduos Sólidos urbanos e Limpeza 
pública de vila Nova de Gaia, por despacho do 
Exmº. Senhor vereador do pelouro da Fiscaliza-
ção Municipal e vistorias Administrativas, com 
competência subdelegada pelo despacho nº. 
47/pCM/2017, de 27 de outubro.
Com efeito, por despacho do Exmº. Senhor ve-
reador do pelouro da Fiscalização Municipal e 
vistorias Administrativas, veio a ser ordenado 
aos proprietários, arrendatários, usufrutuários 
ou entidade que a qualquer título detivesse (m) 
o terreno, que procedesse (m), no prazo de 15 
dias úteis, à limpeza/corte da grande densida-
de de vegetação, existente no terreno, sito na 
rua Nova, traseiras do nº. 267, da freguesia de 
Avintes, deste concelho, em virtude do seu es-
tado violar o disposto no artigo. 33º e alínea b), 
do artigo. 49º, do regulamento Municipal de 
resíduos Sólidos urbanos e Limpeza pública 
de vila Nova de Gaia.
ora, a ordem proferida veio a ser-lhes devi-
damente notificada, por via de editais afixa-
dos, nos locais de estilo, respetivamente, em 
12/09/2018 e em 17/09/2018.
Não obstante, veio a verificar-se, esgotado o 
prazo fixado para o efeito e de acordo com in-

formação prestada, por último, pelos serviços 
de fiscalização, na sequência de deslocação 
efetuada ao local, em 23/01/2019, que a ordem 
proferida não veio a ser cumprida, o que legiti-
ma, ora, o recurso à tomada de posse adminis-
trativa do prédio, em causa, para efeitos execu-
ção coerciva da ordem incumprida.
Mais se adverte, nos termos do disposto no nº. 
2, do artigo. 157º, do DL nº. 442/91, de 15 de 
novembro, alterado pelo DL nº. 61/96, de 31/01, 
de que as quantias, relativas às despesas reali-
zadas no âmbito da execução coerciva, incluin-
do quaisquer indemnizações ou sanções pecu-
niárias, que a Administração tenha de suportar 
para o efeito, serão de conta dos infratores.
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(99/SAL/2018) poderá ser consultado junto da 
Divisão de Fiscalização e Contraordenações, no 
edifício da Gaiurb – urbanismo e habitação, EM, 
sito no Largo Aljubarrota, 13 (ao Cais de Gaia), 
em dias úteis, no horário compreendido entre 
as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 16:00.
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: SAI-CMvNG/2019/9891
vila Nova de Gaia, 10-05-2019
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 27/05/2019

EDT-CMVNG/2019/319
(proc. 580/SAL/2016)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de Gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
FAZ SABEr, nos termos do disposto na alínea 
d) do n.º 1 do art.º 112.º do Código de proce-
dimento Administrativo (CpA), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de Janeiro, atra-
vés da afixação do presente Edital, de que, por 
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despacho do Senhor vereador do pelouro da 
Fiscalização Municipal, de 29 de maio de 2018, 
foi proferida, nos termos do disposto no n.º 2, 
do art.º 149.º e ss. do DL n.º 442/91, de 15 de 
novembro, alterado pelo DL n.º 61/96, de 31/01, 
aplicável por força do disposto no art.º 6.º, do 
DL n.º 4/2015, de 07/01, decisão de tomada de 
posse administrativa do imóvel, sito na Travessa 
de S. Mamede, junto ao nº 203, da freguesia de 
Serzedo, deste concelho, com efeitos a partir 
do próximo dia 30 de maio de 2019, pelas 8:00 
horas, e pelo período estritamente necessário 
ao cumprimento da execução coerciva da or-
dem de limpeza/corte da vegetação espontâ-
nea excessiva presente no referido terreno e 
posterior remoção ou eliminação de todos os 
sobrantes vegetais a produzir ou existentes, 
bem como de outros tipos de resíduos aí pre-
sentes, em violação do disposto no artigo. 33º 
e alínea b), do artigo. 49º, do regulamento Mu-
nicipal de resíduos Sólidos urbanos e Limpeza 
pública de vila Nova de Gaia, proferida, em 7 
de abril de 2015, por despacho do Exm.º Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Municipal, 
com competência subdelegada pelo despacho 
nº. 14/pCM/2014, de 10 de março.
Com efeito, por despacho de 7 de abril de 
2015, do Exmo. Senhor vereador do pelouro 
da Fiscalização Municipal e vistorias Adminis-
trativas, veio a ser ordenado aos proprietários, 
arrendatários, usufrutuários ou entidade que 
a qualquer título detivesse(m) o terreno, que 
procedesse(m), no prazo de 20 dias úteis, à 
limpeza/corte da grande densidade de vegeta-
ção, existente no terreno, sito na Travessa de S. 
Mamede, junto ao nº 203, da freguesia de Ser-
zedo, deste concelho, em virtude do seu estado 
violar o disposto no artigo 33.º e alínea b), do 
artigo 49.º, do regulamento Municipal de re-
síduos Sólidos urbanos e Limpeza pública de 
vila Nova de Gaia.
ora, a ordem proferida veio a ser-lhes devida-
mente notificada, por via de editais afixados, nos 
locais de estilo, respetivamente a 23/06/2015.
Não obstante, veio a verificar-se, esgotado o 
prazo fixado para o efeito e de acordo com in-
formação prestada, por último, pelos serviços 
de fiscalização, na sequência de deslocação 
efetuada ao local, que a ordem proferida não 
veio a ser cumprida, o que legitima, ora, o re-

curso à execução coerciva da ordem proferida.
Mais se adverte, nos termos do disposto no n.º 
2, do art.º 157.º, do DL n.º 442/91, de 15 de no-
vembro, alterado pelo DL n.º 61/96, de 31/01, de 
que as quantias, relativas às despesas realiza-
das no âmbito da execução coerciva, incluindo 
quaisquer indemnizações ou sanções pecuniá-
rias, que a Administração tenha de suportar 
para o efeito, serão de conta dos infratores.
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(580/SAL/2016) poderá ser consultado junto 
da Divisão de Fiscalização e Contraordenações, 
no edifício da Gaiurb – urbanismo e habitação, 
EM, sito no Largo Aljubarrota, 13 (ao Cais de 
Gaia), em dias úteis, no horário compreendido 
entre as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 
16:00. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: SAI-CMvNG/2019/9309
vila Nova de Gaia, 03/05/2019
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 27/05/2019

EDT-CMVNG/2019/320
MANuEL ANTÓNIo CorrEIA MoNTEIro, vE-
rEADor DESTA CâMArA MuNICIpAL, por 
DESpACho Nº. 47/pCM/2017, DE 27 DE ouTu-
Bro DE 2017
FAZ SABEr que, nos termos do n.º 1, do art.º 
56º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, se faz 
publicidade à Ata nº 09 respeitante à reunião 
pública realizada no dia 6 de maio de 2019, na 
Junta de Freguesia de S. Félix da Marinha, apro-
vada nos termos do disposto no art.º 27º do 
CpA, no nº. 3 do art.º 57º da Lei nº 75/2013, de 12 
de setembro, bem como do nº. 1, do art.º 11º do 
regimento desta Câmara Municipal, aprovado 
pelo Executivo na reunião de 2019/01/21.
por ser verdade e a fim de ser tornada pública 
se fez o presente Edital que vai ser afixado no 
quiosque digital, estando a respetiva ata expos-
ta para consulta, junto do Atendimento Munici-
pal. 
vila Nova de Gaia, 23 de maio de 2019.
o vereador, Manuel António Correia Monteiro
Data de publicitação: 27/05/2019
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EDT-CMVNG/2019/321
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 03/02
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 
urbanização e Edificação)
Eng.º patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-
-presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de Gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 44/pCM/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 
de outubro de 2017.
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 
17de maio de 2019, e nos termos do disposto no 
artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, na sua atual redação, que foi apre-
sentado um pedido de alteração da licença de 
loteamento n.º 03/02 para os lotes 1, 2, 5, 6, 7, 8 
e 9, requerido em nome de MANuEL FrANCIS-
Co rIBEIro pINTo, que tem como objetivos:
retificação da área do lote 5 de 400m2 para 
429,21m2, do lote 6 de 385m2 para 499,70m2 e 
do lote 7 de 455m2 para 485,67m2, resultante 
da realização de levantamento topográfico, em 
função da realidade do local.
Alteração das manchas de implantação e con-
sequente alteração das áreas de implantação e 
de construção.
Alteração da cércea de cave, r/chão, andar e 
aproveitamento do vão de cobertura para cave, 
r/chão e andar.
Eliminação dos anexos e dos alpendres laterais.
Alteração da cobertura inclinada para cobertu-
ra plana.
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 6389/19 estará disponível 
para consulta, no Serviço de Atendimento 
da GAIurB, E.M., nos dias úteis, das 9.00h às 
16.30h.
o vice-presidente (Eng.º patrocínio Azevedo)

Data de publicitação: 28/05/2019

EDT-CMVNG/2019/322
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 126/76
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 
urbanização e Edificação)
Eng.º patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-
-presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de Gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 44/pCM/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 
de outubro de 2017.
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 
20 de maio de 2019 e nos termos do dispos-
to no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16 de dezembro, na sua atual redação, que foi 
apresentado um pedido de alteração da licen-
ça de loteamento n.º 126/76 para o lote n.º 41, 
requerido em nome de CoNSTruçÕES pES-
SEGuEIro, LDA, que tem como objetivo a re-
tificação da área total do terreno de 850,00m2 
para 834,80m2 por levantamento topográfi-
co; o acréscimo da capacidade construtiva de 
1.876,90m2 para 2.481,40m2 (destinada a habi-
tação de 971,20m2 para 1587,40m2, destinada a 
comércio/serviços de 433m2 para 573,40m2 e 
destinada a estacionamento interior de 337m2 
para 320,60m2); aumento do número de pisos 
de rés-do-chão e 5 pisos acima da cota da solei-
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ra para cave, rés-do-chão, 5 pisos e aproveita-
mento do vão do telhado; aumento do número 
máximo de fogos de 7 para 10 e o de unidades 
de ocupação destinadas a comércio/serviços 
de 4 para 2.
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 6401/18 estará disponível 
para consulta, no Serviço de Atendimento 
da GAIurB, E.M., nos dias úteis, das 9.00h às 
16.30h.
o vice-presidente (Eng.º patrocínio Azevedo)

Data de publicitação: 28/05/2019

EDT-CMVNG/2019/323
TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento de policia Municipal, no uso das 
competências subdelegadas pelo Exmo. Se-
nhor vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despa-
cho n.º 58/vMM/2017 de 09 de Novembro:
Faz saber, em cumprimento do n.º 3 do art.º 
166º do Código da Estrada, de que fica por este 
meio notificado ADELINo vIEIrA FErNAN-
DES, com última morada conhecida na 11 rue 
Jean Guillon 37250 La riche - França, na qua-
lidade de proprietário conforme dados faculta-
dos pela Embaixada de França, de que a polícia 
Municipal de vila Nova de Gaia removeu no dia 

23/02/2018, ao abrigo do art.º 164º do Código 
da Estrada, da rua Machado dos Santos, fre-
guesia de Santa Marinha, para o Estaleiro Muni-
cipal, sito na rua do passadouro, Freguesia da 
Madalena, o veículo de matrícula 8287 XJ 37, 
marca peugeot, modelo 306, cor azul, por se 
encontrar estacionado em infração ao art.º163º 
do Código da Estrada.
Dispõe o notificado/locatário ou outro título 
jurídico, do prazo de 30 dias contados do dia 
seguinte ao da publicação do presente Edital, 
para a reclamação do referido veículo, sob pena 
do mesmo ser considerado abandonado e ad-
quirido pela Autarquia, conforme o previsto no 
n.º 4 do art.º 165.º do Código da Estrada, com as 
consequências daí resultantes.
E para constar se faz o presente Edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos lugares 
de estilo.
proc. n.º 139/DpM/vA/2018
N/ ref.ª: SAI-pMvNG/2019/1436
vila Nova de Gaia, 22-05-2019 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 28/05/2019

EDT-CMVNG/2019/324
(proc. 1662/SAL/2016)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de Gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
FAZ SABEr, nos termos do disposto na alínea 
d) do n.º 1 do art.º 112.º do Código de proce-
dimento Administrativo (CpA), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de Janeiro, atra-
vés da afixação do presente Edital, de que por 
despacho do Senhor vereador do pelouro da 
Fiscalização Municipal, de 26 de novembro de 
2018, foi proferida, nos termos do disposto no 
n.º 2, do art.º 149.º e ss. do DL n.º 442/91, de 
15 de Novembro, alterado pelo DL n.º 61/96, de 
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31/01, aplicável por força do disposto no art.º 
6.º, do DL n.º 4/2015, de 07/01, decisão de to-
mada de posse administrativa do imóvel, sito 
na ruA hEroIS DA pÁTrIA, EM FrENTE Ao 
Nº 2979, DA FrEGuESIA DE ArCoZELo, deste 
município, com efeitos a partir do próximo dia 
25 de junho de 2019, pelas 8:00 horas, e pelo 
período estritamente necessário ao cumpri-
mento da execução coerciva da ordem de lim-
peza/corte da vegetação espontânea excessiva 
presente no referido terreno e posterior remo-
ção ou eliminação de todos os sobrantes vege-
tais a produzir ou existentes, bem como de ou-
tros tipos de resíduos aí presentes, em violação 
do disposto no art.º 33º e alínea b), do art.º 49º, 
do regulamento Municipal de resíduos Sóli-
dos urbanos e Limpeza pública de vila Nova 
de Gaia, proferida, em 31/05/2017, por despa-
cho do Exmo. Senhor vereador do pelouro da 
Fiscalização Municipal, com competência sub-
delegada pelo despacho nº. 14/pCM/2014, de 
10 de Março, do Senhor presidente da Câmara 
Municipal de vila Nova de Gaia.
Com efeito, por despacho de 31/05/2017, do 
Exmo. Senhor vereador do pelouro da Fiscaliza-
ção Municipal, veio a ser ordenado aos proprie-
tários, arrendatários, usufrutuários ou entidade 
que a qualquer título detivesse(m) o terreno, 
que procedesse(m), no prazo de 15 dias úteis, à 
limpeza/corte da vegetação e demais resíduos, 
existentes no terreno, sito na ruA hErÓIS DA 
pÁTrIA, EM FrENTE Ao Nº 2979, DA FrEGuE-
SIA DE ArCoZELo, deste município, em virtu-
de do seu estado violar o disposto no art.º 33.º 
e alínea b), do art.º 49.º, do regulamento Muni-
cipal de resíduos Sólidos urbanos e Limpeza 
pública de vila Nova de Gaia.
ora, a ordem proferida veio a ser-lhes devi-
damente notificada, por via de editais afixa-
dos, nos locais de estilo, respetivamente em 
21/06/2017 e 28/06/2017.
Não obstante, veio a verificar-se, esgotado o 
prazo fixado para o efeito e de acordo com in-
formação prestada, por último, pelos serviços 
de fiscalização, na sequência de deslocação 
efetuada ao local, que a ordem proferida não 
veio a ser cumprida, o que legitima, ora, o re-
curso à execução coerciva da ordem proferida.
Mais se alerta, nos termos do disposto no n.º 2, 
do art.º 157.º, do DL n.º 442/91, de 15 de Novem-

bro, alterado pelo DL n.º 61/96, de 31/01, de que 
as quantias, relativas às despesas realizadas no 
âmbito da execução coerciva, incluindo quais-
quer indemnizações ou sanções pecuniárias, 
que a Administração tenha de suportar para o 
efeito, serão de conta dos infratores.
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(1662/SAL/2016) poderá ser consultado junto 
da Divisão de Fiscalização e Contraordenações, 
no edifício da Gaiurb – urbanismo e habitação, 
EM, sito no Largo Aljubarrota, 13 (ao Cais de 
Gaia), em dias úteis, no horário compreendido 
entre as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 
16:00. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: SAI-CMvNG/2019/10781
vila Nova de Gaia, 21-05-2019
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 29/05/2019

EDT-CMVNG/2019/325
(proc. 698/SAL/2016)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de Gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
FAZ SABEr, nos termos do disposto na alínea 
d) do n.º 1 do art.º 112.º do Código de proce-
dimento Administrativo (CpA), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de Janeiro, através 
da afixação do presente Edital, de que por des-
pacho do Senhor vereador do pelouro da Fis-
calização Municipal, de 30 de outubro de 2018, 
foi proferida, nos termos do disposto no n.º 2, 
do art.º 149.º e ss. do DL n.º 442/91, de 15 de 
Novembro, alterado pelo DL n.º 61/96, de 31/01, 
aplicável por força do disposto no art.º 6.º, do 
DL n.º 4/2015, de 07/01, decisão de tomada de 
posse administrativa do imóvel, sito na rua de 
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S. João, junto ao nº 173 e rua do outeiro, junto 
ao nº 113, da união de Freguesias de Sandim, 
olival, Lever e Crestuma, deste município, com 
efeitos a partir do próximo dia 25 de junho de 
2019, pelas 13:30 horas, e pelo período estrita-
mente necessário ao cumprimento da execução 
coerciva da ordem de limpeza/corte da vegeta-
ção espontânea excessiva presente no referido 
terreno e posterior remoção ou eliminação de 
todos os sobrantes vegetais a produzir ou exis-
tentes, bem como de outros tipos de resíduos 
aí presentes, em violação do disposto no art.º 
33º e alínea b), do art. 49º, do regulamento 
Municipal de resíduos Sólidos urbanos e Lim-
peza pública de vila Nova de Gaia, proferida, 
em 27/07/2017, por despacho do Exmo. Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Municipal, 
com competência subdelegada pelo despacho 
nº. 14/pCM/2014, de 10 de Março, do Senhor 
presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de Gaia.
Com efeito, por despacho de 27/07/2017, do 
Exmo. Senhor vereador do pelouro da Fiscaliza-
ção Municipal, veio a ser ordenado aos proprie-
tários, arrendatários, usufrutuários ou entidade 
que a qualquer título detivesse(m) o terreno, 
que procedesse(m), no prazo de 15 dias úteis, à 
limpeza/corte da vegetação e demais resíduos, 
existentes no terreno, sito na rua de S. João, 
junto ao nº 173 e rua do outeiro, junto ao nº 113, 
da união de Freguesias de Sandim, olival, Lever 
e Crestuma, deste município, em virtude do seu 
estado violar o disposto no art.º 33.º e alínea b), 
do art.º 49.º, do regulamento Municipal de re-
síduos Sólidos urbanos e Limpeza pública de 
vila Nova de Gaia.
ora, a ordem proferida veio a ser-lhes devi-
damente notificada, por via de editais afixa-
dos, nos locais de estilo, respetivamente em 
29/09/2017 e 30/09/2017.
Não obstante, veio a verificar-se, esgotado o 
prazo fixado para o efeito e de acordo com in-
formação prestada, por último, pelos serviços 
de fiscalização, na sequência de deslocação 
efetuada ao local, que a ordem proferida não 
veio a ser cumprida, o que legitima, ora, o re-
curso à execução coerciva da ordem proferida.
Mais se alerta, nos termos do disposto no n.º 2, 
do art.º 157.º, do DL n.º 442/91, de 15 de Novem-
bro, alterado pelo DL n.º 61/96, de 31/01, de que 

as quantias, relativas às despesas realizadas no 
âmbito da execução coerciva, incluindo quais-
quer indemnizações ou sanções pecuniárias, 
que a Administração tenha de suportar para o 
efeito, serão de conta dos infratores.
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(698/SAL/2016) poderá ser consultado junto 
da Divisão de Fiscalização e Contraordenações, 
no edifício da Gaiurb – urbanismo e habitação, 
EM, sito no Largo Aljubarrota, 13 (ao Cais de 
Gaia), em dias úteis, no horário compreendido 
entre as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 
16:00. para constar se passou o presente e ou-
tros de igual teor que vão ser afixados nos luga-
res públicos de costume.
N/ ref.ª: SAI-CMvNG/2019/10957
vila Nova de Gaia, 22-05-2019
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 29/05/2019

EDT-CMVNG/2019/326
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo - ACES-
SoS À urBANIZAçÃo "A TrIpEIrA" CANIDE-

Lo
Manuel António Correia Monteiro, vereador da 
Câmara Municipal de vila Nova de Gaia
TorNA pÚBLICo que, por deliberação da 
Exma. Câmara Municipal, tomada na reunião 
de 20 de Maio de 2019, foi aprovada a seguinte 
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo
- Implementação de 3 sinais C3 (trânsito proi-
bido), exceto veículos autorizados, nos acessos 
da urbanização "A Tripeira”
para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de Gaia, 27 de Maio de 2019
o vereador, Manuel António Correia Monteiro
Data de publicitação: 29/05/2019

EDT-CMVNG/2019/327
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo - ruA 
CoLÉGIo Do SArDÃo, oLIvEIrA Do Douro
Manuel António Correia Monteiro, vereador da 
Câmara Municipal de vila Nova de Gaia
TorNA pÚBLICo que, por deliberação da 
Exma. Câmara Municipal, tomada na reunião 
de 20 de Maio de 2019, foi aprovada a seguinte 
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo
- Implementação do sinal C13, (proibição de ex-
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ceder a velocidade máxima de 50 Km), na rua 
Colégio do Sardão, junto à interseção com a 
rua Conde Silva Monteiro e rua das 7 Estrelas
para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de Gaia, 27 de Maio de 2019
o vereador, Manuel António Correia Monteiro
Data de publicitação: 29/05/2019

EDT-CMVNG/2019/328
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo - TrA-
vESSA DAS rIBEIrAS, EM GrIJÓ 
Manuel António Correia Monteiro, vereador da 
Câmara Municipal de vila Nova de Gaia
TorNA pÚBLICo que, por deliberação da 
Exma. Câmara Municipal, tomada na reunião de 
20/05/2019, foi aprovada a seguinte poSTurA 
MuNICIpAL DE TrâNSITo:
Implementação de Sentido único de trânsito na 
Travessa das ribeiras, em Grijó, no troço com-
preendido entre a rua das ribeiras e a rua Dr. 
Castro Correia.
para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de Gaia, 27/05/2019
o vereador, Manuel António Correia Monteiro
Data de publicitação: 29/05/2019
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