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A.1. MINuTA DA ATA 30
reunião ordinária de 18.07.2019
Aos dezoito dias do mês de julho do ano de 
dois mil e dezanove, a Assembleia Municipal de 
vila Nova de Gaia, reunida em Sessão ordinária, 
tomou as seguintes deliberações: 
1) Foram as Atas nº 26 de 11.04.2019, n.º 27 de 
23.04.2019 e n.º 28 de 27.05.2019, aprovadas 
por unanimidade. 
2) Foi um voto de pesar, apresentado pelo Gru-
po Municipal do pSD, “pelo falecimento do Dr. 
Álvaro piedade, no passado dia 17 de julho”, 
Aprovado por unanimidade. 
3) Foi o ponto 4.10. da ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da proposta da Câmara 
Municipal quanto ao Contrato-Mandato “Gaiurb 
– urbanismo e habitação EM 2019” – plano de 
Ação 2019-2021”, aprovado por unanimidade. 
4) Foi o ponto 4.11. da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da proposta da Câmara Mu-
nicipal quanto à autorização de imputação de 
encargos de financiamento relativos às novas 
Minutas de Contratos de Financiamento parcial 
da Contrapartida Nacional das operações: a) 
“reabilitação de Edifícios – reabilitar para In-
cluir (Espaço público) – 1ª fase”; b) “prolonga-
mento da vL7 (Av. Eugénio de Andrade) até à 
rua do Loureiro (vL3 – Avenida até ao Mar)”; 
c) “Implementação de soluções de melhoria da 
acessibilidade de canais pedonais e cicláveis 
em locais de risco – 2ª fase”; d) “reabilitação 
de Edifícios na plataforma Cidade (Inclui Cen-
tro histórico”; e) “reabilitação de Edifícios – 
reabilitar para Incluir (Espaço público) – 1ª fase 
– Arranjos Exteriores de vila d’ Este”; f) “Escola 
Básica Dr. Costa Matos”; g) “Consolidação da 
Escarpa da Serra do pilar”; h) “Escola Básica de 
valadares” e i) “Escola Básica Sophia de Mello 
Breyner – Corvo””, aprovado por unanimidade. 
5) Foi o ponto 4.12. da ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da proposta da Câmara 
Municipal quanto à autorização do encargo fi-
nanceiro da obra relativa à reabilitação do edi-
fício do Núcleo piscatório da Aguda - Edifício 
junto aos Bombeiros voluntários da Aguda, to-
talmente adstrito a 2020, em cumprimento do 
art.º 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 08 de 
junho, repristinado pela resolução da Assem-
bleia da república n.º 86/2011, de 11 de abril”, 
aprovado por unanimidade. 

6) Foi o ponto 4.13. da ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da proposta da Câmara 
Municipal quanto ao procedimento para a con-
tratação da prestação de Serviços de Auditor 
Externo por 03 meses – revisão Legal de Con-
tas do Município de vila Nova de Gaia – Adju-
dicação à Empresa “rodrigo, Gregório e Asso-
ciado, SroC, Lda.”, nos termo do n.º 1 do artigo 
77.º da Lei n.º 73/2013, de 03 de setembro”, 
aprovado por Maioria, com 02 abstenções da 
CDu e 44 votos a favor (20 do pS e 13 do Grupo 
Municipal dos presidentes de Junta de Fregue-
sia do pS, 06 do pSD, 02 do CDS-pp, 02 do BE 
e 01 do pAN). 
7) A Assembleia Municipal tomou conhecimen-
to da “proposta da Câmara Municipal quanto à 
Não Adjudicação do Concurso de prestação de 
Serviços no âmbito do projeto “Gaia+ Sucesso” 
para reforço dos alunos através de Equipa Mul-
tidisciplinar”, referente ao ponto 4.14. da ordem 
de Trabalhos. 
8) Foi o ponto 4.15. da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da proposta da Câmara Muni-
cipal quanto ao relatório final do procedimen-
to de elaboração do regulamento Municipal 
de Atribuição de Benefícios públicos, respetivo 
projeto de regulamento e Nota Justificativa”, 
aprovado por Maioria, com 08 abstenções (06 
do pSD e 02 do CDS-pp) e 38 votos a favor (20 
do pS e 13 do Grupo Municipal dos presidentes 
de Junta de Freguesia do pS, 02 do BE, 02 da 
CDu e 01 do pAN). 
9) Foi o ponto 4.16. da ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da proposta da Câmara 
Municipal quanto ao relatório final do procedi-
mento de elaboração do regulamento Munici-
pal de Taxas e outras receitas do Município de 
vila Nova de Gaia, respetivo projeto de regu-
lamento, Nota Justificativa e Fundamentação 
Económica e Financeira das Taxas e Tabela de 
Taxas e outras receitas do Município constan-
tes dos Anexos I e II os quais fazem parte in-
tegrante do respetivo regulamento”, aprovado 
por Maioria, com 08 abstenções (06 do pSD e 
02 do CDS-pp) e 38 votos a favor (20 do pS e 
13 do Grupo Municipal dos presidentes de Junta 
de Freguesia do pS, 02 do BE, 02 da CDu e 01 
do pAN). 
10) Foi o ponto 4.17. da ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da proposta da Câmara 
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Municipal quanto à Adesão do Município de vila 
Nova de Gaia à Associação Internacional das 
Cidades Educadoras (AICE), com uma quota 
anual de € 1 100,00 (Mil e cem euros) e nomear 
como representante do Município de vila Nova 
de Gaia a Senhora vereadora Dr.ª. Maria Elisa 
vieira da Silva Cidade oliveira”, aprovado por 
unanimidade. 
E, nada mais havendo a tratar, foi esta reunião 
dada por encerrada eram 23 horas e 44 minu-
tos do dia 18 de julho de 2019, da qual se lavrou 
a presente Minuta de Ata, a qual vai ser lida, e 
assinada pela Senhora primeira Secretária Em 
Exercício e pelo Senhor presidente da Assem-
bleia Municipal, e que foi aprovada por unani-
midade. 
primeira Secretária Em Exercício, Maria Fernan-
da Almeida
presidente da Assembleia Municipal, Albino Al-
meida.

A.2. MINuTA DA ATA 31
reunião ordinária de 25.07.2019
Aos vinte e cinco dias do mês de julho do ano 
de dois mil e dezanove, a Assembleia Municipal 
de vila Nova de Gaia, reunida em Sessão ordi-
nária, tomou as seguintes deliberações: 
1) Foi o ponto 4.18. da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da proposta da Câmara Mu-
nicipal quanto à autorização da repartição de 
encargos relativa ao Concurso público Interna-
cional para prestação de serviços para forneci-
mento de refeições para reuniões e iniciativas 
institucionais promovidas nos vários equipa-
mentos municipais de vila Nova de Gaia, em 
cumprimento do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 
197/99, de 08 de junho, repristinado pela reso-
lução da Assembleia da república n.º 86/2011, 
de 11de abril”, aprovado por unanimidade. 
2) Foi o ponto 4.19. da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da proposta da Câmara Mu-
nicipal quanto à autorização da repartição de 
encargos relativa à locação de equipamentos 
de sonoplastia e luminotécnica/audiovisuais e 
multimédia para os eventos e cerimónias pro-
movidas e/ou apoiadas pelo Município de vila 
Nova de Gaia, em cumprimento dos n.º 1 e 6 
do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 08 
de junho, repristinado pela resolução da As-

sembleia da república n.º 86/2011, de 11de abril, 
nos seguintes termos: Ano de 2019 – 58 000,00 
€ (cinquenta e oito mil euros) + IvA; Ano de 
2020 – 174 000,00 € (cento e setenta e quatro 
mil euros) + IvA e Ano de 2021 – 116 000,00 € 
(cento e dezasseis mil euros) + IvA”, aprovado 
por Maioria, com 07 abstenções (05 do pSD e 
02 do CDS-pp) e 32 votos a favor (19 do pS, 09 
do Grupo Municipal dos presidentes de Junta 
de Freguesia do pS, 02 do BE, 01 da CDu e 01 
do pAN). 
3) Foi o ponto 4.20. da ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da proposta da Câma-
ra Municipal quanto à desafetação do domínio 
público para o domínio privado do Município 
da parcela de terreno com a área de 750 m2, 
sita no Lugar de S. paio, Freguesia de Canide-
lo, omissa na matriz e parte do descrito sob o 
n.º 2186 de Canidelo, que confronta do Norte 
com Capela de S. paio, do Sul com rua Manuel 
Marques Gomes, do Nascente com rua Manuel 
Marques Gomes e do poente com a Avenida 
Afonso de Albuquerque para ampliação da Ca-
pela de S. paio”, aprovado por unanimidade. 
4) Foi o ponto 4.21. da ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da proposta da Câmara 
Municipal quanto à desafetação do domínio pú-
blico para o domínio privado do Município de 
uma viela que irá ser dividida em duas parcelas 
– união de Freguesias de Serzedo e perosinho: 
1) uma parcela com 31 m2, correspondente a 
parte de viela ou carreiro existente na extrema 
nascente de prédios privados, sito na rua Nova 
de Brandariz, união de Freguesias de Serzedo 
e perosinho, omissa na matriz predial rústica e 
urbana e na Conservatória do registo predial, 
confrontada do Norte com parte da viela, do 
Sul com rua Nova de Brandariz, do Nascen-
te com António pedro de Almeida Guimarães 
Moreira e do poente com Artur Marmé Diogo e 
2) parcela com 19 m2, correspondente a parte 
de viela ou carreiro existente na extrema nas-
cente de prédios privados, sito na rua Nova 
de Brandariz, união de Freguesias de Serzedo 
e perosinho, omissa na matriz predial rústica e 
urbana e na Conservatória do registo predial, 
confrontada do Norte com a rua do Clube de 
Futebol de perosinho, do Sul com parte de viela 
ou carreiro, do Nascente com António pedro de 
Almeida Guimarães Moreira e do poente com 
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verónica Mónica Carvalho Machado”, aprovado 
por unanimidade. 
5) Foi o ponto 4.22. da ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da proposta da Câmara 
Municipal quanto à aprovação e nomeação do 
Conselho Municipal de Educação”, aprovado 
por Maioria, com 01 abstenção do BE e 38 vo-
tos a favor (19 do pS, 09 do Grupo Municipal 
dos presidentes de Junta de Freguesia do pS, 
05 do pSD, 02 do CDS-pp, 01 do BE, 01 da CDu 
e 01 do pAN).
6) Foi o ponto 4.23. da ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da proposta da Câmara 
Municipal quanto à desafetação da parcela de 
terreno com a área de 258,60 m2, sita no Ca-
minho do pinheiro – Lugar de Lavadores, Fre-
guesia de Canidelo, a confrontar do Norte com 
o domínio público e Júlio Alvarenga, do Sul 
com domínio público, do Nascente com rua da 
Graça e do poente com Caminho do pinheiro, 
omissa na matriz predial rústica e urbana e des-
crita na primeira Conservatória do registo pre-
dial de vila Nova de Gaia sob parte do núme-
ro 3475 – Canidelo, cedido ao domínio público 
municipal pelo Alvará de Loteamento n.º 16/04 
para colmatação de infraestruturas”, aprovado 
por Maioria, com 05 abstenções do pSD e 34 
votos a favor (19 do pS, 09 do Grupo Municipal 
dos presidentes de Junta de Freguesia do pS, 
02 do CDS-pp, 02 do BE, 01 da CDu e 01 do 
pAN). 
7) Foi Apreciada a Informação Escrita do Exmo. 
Senhor presidente da Câmara Municipal e da 
situação financeira do Município, referente ao 
ponto 4.24. da ordem de Trabalhos. 
E, nada mais havendo a tratar, foi esta reunião 
dada por encerrada eram 22 horas e 08 minu-
tos do dia 25 de julho de 2019, da qual se lavrou 
a presente Minuta de Ata, a qual vai ser lida, 
e assinada pelo Senhor primeiro Secretário e 
pelo Senhor presidente da Assembleia Munici-
pal, e que foi aprovada por unanimidade. 
primeiro Secretário, José Manuel Couto
presidente da Assembleia Municipal, Albino Al-
meida.

B.1. ATA N.º 14
rEuNIÃo pÚBLICA DA CâMArA rEALIZADA 
No SALÃo NoBrE DA JuNTA DE FrEGuESIA 
DE CANIDELo EM 01 DE JuLho 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
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: 
- A Senhora vereadora, Dra. Marina raquel Lo-
pes Mendes Ascensão
prESIDIu À rEuNIÃo: 
- o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues
SECrETArIou A rEuNIÃo: 
- A Senhora Diretora do Departamento de Ad-
ministração Geral, Dr.ª hermenegilda Cunha e 
Silva
horA DA ABErTurA: 14 horas e 32 minutos.
horA DE ENCErrAMENTo: 16 horas e 23 mi-
nutos.

PRESIDÊNCIA/VEREAÇÃo
CEDÊNCIA GrATuITA Do AuDITÓrIo Do So-
LAr CoNDES DE rESENDE, pArA A rEALI-
ZAçÃo DE uMA EXpoSIçÃo CoLETIvA DE 
pINTurA E DESENho DoS ALuNoS DA ACA-
DEMIA SÉNIor DE GAIA, A rEALIZAr DE 03 
A 26 DE JuLho DE 2019, SoLICITADo pELA 
ACADEMIA SÉNIor DE GAIA
EDoC/2019/37298
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Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
1, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a cedência gratuita do auditório do So-
lar dos Condes de resende, para a realização 
de uma exposição coletiva de pintura e dese-
nho dos alunos da Academia Sénior de Gaia, a 
realizar de 03 a 26 de julho de 2019, solicitado 
pela Academia Sénior de Gaia, nos termos in-
formados.
CEDÊNCIA GrATuITA Do ESpAço CorpuS 
ChrISTI, pArA A rEALIZAçÃo DE uM CoN-
CErTo DE ENCErrAMENTo DA TEMporADA 
2018/2019 Do Coro DA ACADEMIA SÉNIor 
DE GAIA, A rEALIZAr No DIA 12 DE JuLho 
DE 2019, SoLICITADo pELA ACADEMIA SÉ-
NIor DE GAIA
EDoC/2019/39223
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. 
19.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a cedência gratuita do espaço Corpus 
Christi, para a realização de um concerto de en-
cerramento da temporada 2018/2019 do Coro 
da Academia Sénior de Gaia, a realizar no dia 
12 de julho de 2019, solicitado pela Academia 
Sénior de Gaia, nos termos informados.

DIREÇÃo MuNICIPAl DE ADMINISTRAÇÃo E 
FINANÇAS

pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor €258,48 (DuZENToS E CIN-
QuENTA E oITo EuroS E QuArENTA E oITo 
CÊNTIMoS), pArA DESLoCAçÃo A AMArAN-
TE, No DIA 01 DE JuNho DE 2019, SoLICITA-
Do pELo CLuBE DE FuTEBoL DE SÃo FÉLIX 
DA MArINhA
EDoC/2019/35236
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
3, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
19.06.2019”

Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor €258,48 (duzentos e 
cinquenta e oito euros e quarenta e oito cên-
timos), ou seja, €180,94 (cento e oitenta euros 
e noventa e quatro cêntimos), para deslocação 
a Amarante, no dia 01 de junho de 2019, soli-
citado pelo Clube de Futebol de São Félix da 
Marinha, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €468,26 (QuATroCENToS 
E SESSENTA E oITo EuroS E vINTE E SEIS 
CÊNTIMoS), pArA DESLoCAçÃo A LAMEGo, 
No DIA 01 DE JuNho DE 2019, SoLICITADo 
pELo Grupo DE FoLCLorE “AS LAvrADEI-
rAS DE ArCoZELo / SANTA MArIA ADELAI-
DE
EDoC/2019/35301
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. 
18.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor €468,26 (quatrocentos 
e sessenta e oito euros e vinte e seis cêntimos), 
ou seja, €327,78 (trezentos e vinte e sete euros 
e setenta e oito cêntimos), para deslocação a 
Lamego, no dia 01 de junho de 2019, solicitado 
pelo Grupo de Folclore “As Lavradeiras de Ar-
cozelo / Santa Maria Adelaide, nos termos in-
formados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €422,89 (QuATroCENToS 
E vINTE E DoIS EuroS E oITENTA E NovE 
CÊNTIMoS), pArA DESLoCAçÃo A FÁTIMA, 
No DIA 07 DE JuNho DE 2019, SoLICITADo 
pELA ASSoCIAçÃo DE SoLIDArIEDADE So-
CIAL DE LEvEr
EDoC/2019/36756
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
5, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
19.06.2019”
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Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €422,89 (quatrocentos e vinte e dois 
euros e oitenta e nove cêntimos), para desloca-
ção a Fátima, no dia 07 de junho de 2019, soli-
citado pela Associação de Solidariedade Social 
de Lever, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €72,07 (SETENTA E DoIS 
EuroS E SETE CÊNTIMoS), pArA DESLoCA-
çÃo Ao porTo, No DIA 07 DE JuNho DE 
2019, SoLICITADo pELo JArDIM DE INFâN-
CIA DE S. LourENço
EDoC/2019/36713
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. 
19.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €72,07 (setenta e dois euros e sete 
cêntimos), para deslocação ao porto, no dia 07 
de junho de 2019, solicitado pelo Jardim de In-
fância de S. Lourenço, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €803,38 (oIToCENToS E 
TrÊS EuroS E TrINTA E oITo CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo A LISBoA, No DIA 08 DE 
JuNho DE 2019, SoLICITADo pELA IGrEJA 
LuSITANA
EDoC/2019/37139
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. 
19.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €803,38 (oitocentos e três euros e trin-
ta e oito cêntimos), para deslocação a Lisboa, 
no dia 08 de junho de 2019, solicitado pela Igre-
ja Lusitana, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS Mu-

NICIpAIS, No vALor €250,40 (DuZENToS 
E CINQuENTA EuroS E QuArENTA CÊNTI-
MoS), pArA DESLoCAçÃo A vILA NovA DE 
FAMALICÃo, No DIA 08 DE JuNho DE 2019, 
SoLICITADo pELo rANCho FoLCLÓrICo DE 
vILAr Do pArAÍSo
EDoC/2019/37179
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. 
19.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor €250,40 (duzentos e 
cinquenta euros e quarenta cêntimos), ou seja, 
o valor de € 175,28 (cento e setenta e cinco eu-
ros e vinte e oito cêntimos), para deslocação a 
vila Nova de Famalicão, no dia 08 de junho de 
2019, solicitado pelo rancho Folclórico de vilar 
do paraíso, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €79,43 (SETENTA E NovE 
EuroS E QuArENTA E TrÊS CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo À QuINTA DE FIAçÃo 
DE LEvEr, No DIA 06 DE JuNho DE 2019, So-
LICITADo pELA FACuLDADE DE BELAS Ar-
TES DA uNIvErSIDADE Do porTo
EDoC/2019/36410
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. 
18.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €79,43 (setenta e nove euros e quaren-
ta e três cêntimos), para deslocação à Quinta 
de Fiação de Lever, no dia 06 de junho de 2019, 
solicitado pela Faculdade de Belas Artes da 
universidade do porto, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €112,24 (CENTo E DoZE 
EuroS E vINTE E QuATro CÊNTIMoS), pArA 
DESLoCAçÃo Ao porTo, No DIA 05 DE Ju-
Nho DE 2019, SoLICITADo pELA ESCoLA BÁ-
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SICA DE ArNELAS
EDoC/2019/36084
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. 
18.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade apro-
var o pedido de dispensa do pagamento de ta-
xas de utilização de viaturas municipais, no va-
lor €112,24 (cento e doze euros e vinte e quatro 
cêntimos), para deslocação ao porto, no dia 05 
de junho de 2019, solicitado pela Escola Básica 
de Arnelas, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €634,55 (SEISCENToS E 
TrINTA E QuATro EuroS E CINQuENTA E 
CINCo CÊNTIMoS), pArA DESLoCAçÃo A 
LISBoA, No DIA 03 DE JuNho DE 2019, SoLI-
CITADo pELo CoLÉGIo DE GAIA
EDoC/2019/35360
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. 
18.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €634,55 (seiscentos e trinta e quatro 
euros e cinquenta e cinco cêntimos), para des-
locação a Lisboa, no dia 03 de junho de 2019, 
solicitado pelo Colégio de Gaia, nos termos in-
formados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €508,61 (QuINhENToS E 
oITo EuroS E SESSENTA E uM CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo A MoNçÃo, No DIA 02 
DE JuNho DE 2019, SoLICITADo pELo Gru-
po FoLCLÓrICo DA MADALENA
EDoC/2019/35340
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. 
18.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 

de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor €508,61 (quinhentos e 
oito euros e sessenta e um cêntimos), ou seja, o 
valor de €356,03 (trezentos e cinquenta e seis 
euros e três cêntimos), para deslocação a Mon-
ção, no dia 02 de junho de 2019, solicitado pelo 
Grupo Folclórico da Madalena, nos termos in-
formados.
pEDIDo DE CEDÊNCIA Do AuDITÓrIo DA AS-
SEMBLEIA MuNICIpAL, No vALor DE €117,68 
(CENTo E DEZASSETE EuroS E SESSENTA E 
oITo CÊNTIMoS), SoLICITADo pELo vILANo-
vENSE FuTEBoL CLuBE
EDoC/2019/39198
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. 
19.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de cedência do auditório da As-
sembleia Municipal, no valor de €117,68 (cento 
e dezassete euros e sessenta e oito cêntimos), 
solicitado pelo vilanovense Futebol Clube, nos 
termos informados.
CoNCurSo pÚBLICo INTErNACIoNAL pArA 
prESTAçÃo DE SErvIçoS pArA ForNECI-
MENTo DE rEFEIçÕES pArA rEuNIÕES E 
INICIATIvAS INSTITuCIoNAIS proMovIDAS 
NoS vÁrIoS EQuIpAMENToS MuNICIpAIS Do 
MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA
EDoC/2019/35660
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. 
19.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, nos 
termos informados, o seguinte:
1– Autorizar a referida contratação, adotando-se 
o concurso público com publicação de anúncio 
no JouE, face ao valor considerado, nos termos 
da alínea a) n.º 1 do art.º 20.º do Código dos 
Contratos públicos, na sua redação atual (CCp) 
pelo prazo inicial de 1 ano sujeito a renovação, 
por igual e sucessivo período, no máximo de 
duas renovações;
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 no caderno de encargos, o progra-
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ma de concurso e a minuta de anúncio;
3 - Definir para a presente aquisição de servi-
ços, como preço base para toda a possível vi-
gência do contrato (um ano, sujeito ao máximo 
de duas renovações) o valor de € 650.000,00 
+ IvA à taxa legal de 23%, totalizando o valor 
de 799.500,00€, nos termos do disposto no ar-
tigo 47º do CCp, publicado pelo Decreto-Lei n.º 
18/2008, de 29 de janeiro, com a revisão dada 
pelo Dec. Lei 111-B/2017 de 31 de agosto, na 
atual redação, valor esse repartido por 2 lotes, 
o Lote 1 com valor máximo de 600.000,00€ e 
o Lote 2 com o valor máximo de 50.000,00€;
4 - Aprovar a constituição dos elementos do 
júri conforme sugerido, a saber: presidente: 
Dr.ª hermenegilda Cunha e Silva; vogal Efeti-
vo: Eng.º Mário Duarte; vogal Efetivo: Dr.ª Sónia 
Mourão; vogal Suplente: Dr. José Melo; vogal 
Suplente: Dr.ª vânia Sousa;
5 - Atenta a repartição de encargos plurianual 
constante da informação de início de procedi-
mento, submeta a deliberação da Assembleia 
Municipal a devida autorização, nos termos do 
art.º 22º do DL 197/99, de 08.06;
6- por fim, considerando que o valor do con-
trato apresenta-se superior ao do ano de 2018, 
pelo facto de se centralizar num só procedi-
mento todos os eventos e/ou reuniões de todos 
os departamentos do Município de vila Nova 
de Gaia, aliado ao facto de se prever um maior 
número de eventos a promover, solicita-se, ex-
cecionalmente, autorização para a dispensa de 
aplicação do nº1 do art.º 63º da LoE de 2019, 
nos termos do nº 4 do referido artigo.

DIREÇÃo MuNICIPAl DE INFRAESTRuTuRAS 
E ESPAÇoS PÚBlICoS

pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXAS pELA INTErrupçÃo DE TrâNSITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “pro-
CISSÃo INTEGrADA NAS FESTAS EM hoN-
rA DE NoSSA SENhorA Do LIvrAMENTo”, 
rEALIZADo No DIA 02 DE JuNho DE 2019, 
No vALor ToTAL DE €360,95 (TrEZENToS E 
SESSENTA EuroS E NovENTA E CINCo CÊN-
TIMoS), SoLICITADo pELA uNIÃo DE FrE-
GuESIAS DE SErZEDo E pEroSINho
EDoC/2019/31698
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. 
13.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, relativa à 
realização do evento “procissão integrada nas 
Festas em honra de Nossa Senhora do Livra-
mento”, realizado no dia 02 de junho de 2019, 
no montante de €252,67 (duzentos e cinquenta 
e dois euros e sessenta e sete cêntimos), cor-
respondente a 70% do valor total de €360,95 
(trezentos e sessenta euros e noventa e cinco 
cêntimos), solicitado pela união de Freguesias 
de Serzedo e perosinho, nos termos informa-
dos.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXAS pELA INTErrupçÃo DE TrâNSITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “Cor-
TEJo MEDIEvAL”, rEALIZADo NoS DIAS 31 
DE MAIo, 01 E 02 DE JuNho DE 2019, No vA-
Lor ToTAL DE €1.251,60 (MIL DuZENToS E 
CINQuENTA E uM EuroS E SESSENTA CÊNTI-
MoS), SoLICITADo pELo AGrupAMENTo DE 
ESCoLAS DE CANELAS
EDoC/2019/26343
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. 
18.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, relativa 
à realização do evento “Cortejo Medieval”, rea-
lizado nos dias 31 de maio, 01 e 02 de junho de 
2019, no valor total de €1.251,60 (mil duzentos 
e cinquenta e um euros e sessenta cêntimos), 
solicitado pelo Agrupamento de Escolas de Ca-
nelas, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXAS pELA INTErrupçÃo DE TrâNSITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “4ª 
CorrIDA DA LIBErDADE + CAMINhADA”, 
rEALIZADo No DIA 28 DE ABrIL DE 2019, No 
vALor ToTAL DE €1.888,80 (MIL oIToCENToS 
E oITENTA E oITo EuroS E oITENTA CÊNTI-
MoS), SoLICITADo pELA uNIÃo DE FrEGuE-
SIAS DE SANTA MArINhA E SÃo pEDro DA 
AFurADA
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EDoC/2019/19017
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. 
18.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, relativa à 
realização do evento “4ª Corrida da Liberdade 
+ Caminhada”, realizado no dia 28 de abril de 
2019, no montante de €1.322,16 (mil trezentos 
e vinte e dois euros e dezasseis cêntimos), cor-
respondente a 70% do valor total de €1.888,80 
(mil oitocentos e oitenta e oito euros e oitenta 
cêntimos), solicitado pela união de Freguesias 
de Santa Marinha e São pedro da Afurada, nos 
termos informados.
AuTorIZAçÃo ESpECIAL DE CIrCuLAçÃo 
pArA oS SEGuINTES vEÍCuLoS pESADoS: 
34-JA-82 E 50-20-oI pArA pErMISSÃo DE 
CIrCuLAçÃo No INTErIor DA ZoNA DELI-
MITADA ENTrE A A1, roTuNDA DE SANTo 
ovÍDIo, AvENIDA DA rEpÚBLICA, AvENIDA 
vASCo DA GAMA (E.N.222) E Av. D. JoÃo II 
(vL9), ATÉ 29 DE DEZEMBro DE 2019
EDoC/2019/37589
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. 
18.06.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 8 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD, 
aprovar a emissão de autorização especial de 
circulação para os seguintes veículos pesados: 
34-JA-82 E 50-20-oI para permissão de circu-
lação no interior da zona delimitada entre a A1, 
rotunda de Santo ovídio, Avenida da repúbli-
ca, Avenida vasco da Gama (E.N.222) e Av. D. 
João II (vL9), até 29 de dezembro de 2019, nos 
termos informados.
CoNCurSo pÚBLICo pArA A CELEBrAçÃo 
DE ACorDoS-QuADro SINGuLArES pArA 
A BENEFICIAçÃo ENErGÉTICA DE EDIFÍCIoS 
ESCoLArES DE TIpoLoGIA p3 | DECISÃo 
DE CoNTrATAr, AprovAçÃo DAS pEçAS 
Do proCEDIMENTo E DEMAIS ELEMENToS– 
prorroGAçÃo DE prAZo DE ENTrEGA DE 
propoSTAS

EDoC/2019/30141
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: “Autorizo. À Câma-
ra. 25.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, ra-
tificar a autorização de prorrogação do prazo 
para apresentação de propostas por 15 dias 
a contar da publicação de anúncio para este 
mesmo efeito, nos termos informados.

DIREÇÃo MuNICIPAl PARA A INCluSÃo 
SoCIAl

EXTENSÃo Do horÁrIo DE FuNCIoNAMEN-
To DA BIBLIoTECA MuNICIpAL NoS MESES 
DE JuNho E SETEMBro
EDoC/2019/27448
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. 
14.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a extensão do horário de funcionamen-
to da Biblioteca Municipal nos meses de junho e 
setembro de 2019, nos termos informados.
rEGuLArIZAçÃo Do ESCALÃo DE AçÃo 
SoCIAL ESCoLAr Do ANo LETIvo 2018/2019, 
CoM EFEIToS rETroATIvoS, AoS ALuNoS 
rEFErENCIADoS
EDoC/2019/33881
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. 
13.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
ao abrigo da competência prevista na alínea 
hh), do n.º 1, do artigo 33º do Anexo I à Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, aprovar a regula-
rização do escalão de Ação Social Escolar do 
ano letivo 2018/2019, com efeitos retroativos, 
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 MArISA FErNANDES pErEIrA
EDoC/2019/37891
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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. 
14.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de apoio económico no âmbito 
do programa Municipal Gaia + Inclusiva – Eixo 
Apoio na Carência Económica e Emergência 
Social, solicitado por Andreia Marisa Fernandes 
pereira, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXA DE EMISSÃo Do ADITAMENTo Ao AL-
vArÁ DE LICENçA DE oBrAS, proC.º 31/15 
- No vALor DE €290,00 (DuZENToS E No-
vENTA EuroS), SoLICITADo por oLÍvIA Go-
MES DA SILvA LopES
EDoC/2019/26452
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. 
14.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxa de emissão do aditamento ao alvará 
de licença de obras, proc.º 31/15, no valor de 
€290,00 (duzentos e noventa euros), solicitado 
por olívia Gomes da Silva Lopes, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS pELA oCupAçÃo DA vIA pÚBLICA, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “TrÊS 
CorTEJoS No âMBITo DA vI EDIçÃo DA FEI-
rA MEDIEvAL”, rEALIZADo NoS DIAS 31 DE 
MAIo, 01 E 02 DE JuNho DE 2019, No vALor 
DE €40,00 (QuArENTA EuroS), SoLICITADo 
pELo AGrupAMENTo DE ESCoLAS DE CANE-
LAS
EDoC/2019/26332
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. 
14.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela ocupação da via pública, relativa 
à realização do evento “Três Cortejos no âm-
bito da vI Edição da Feira Medieval”, realizado 

nos dias 31 de maio, 01 e 02 de junho de 2019, 
no valor de €40,00 (quarenta euros), solicitado 
pelo Agrupamento de Escolas de Canelas, 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 
“FESTA EM hoNrA DE SÃo pEDro”, A rEA-
LIZAr NoS DIAS 28, 29, 30 DE JuNho E 01 DE 
JuLho DE 2019, No vALor DE €161,90 (CEN-
To E SESSENTA E uM EuroS E NovENTA 
CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA FÁBrICA DA 
IGrEJA pAroQuIAL DE S. pEDro vILAr Do 
pArAÍSo
EDoC/2019/35197
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. 
14.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxa devida pela emissão de licença especial 
de ruído relativa ao evento “Festa em honra de 
São pedro”, a realizar nos dias 28, 29, 30 de ju-
nho e 01 de julho de 2019, no valor de €161,90 
(cento e sessenta e um euros e noventa cên-
timos), solicitado pela Fábrica da Igreja paro-
quial de S. pedro vilar do paraíso, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“FESTIvIDADES DE vErÃo: FESTA DE ANI-
vErSÁrIo E FESTA DE SÃo JoÃo”, rEALIZA-
Do NoS DIAS 14, 15, 16 E 23 DE JuNho DE 2019, 
No vALor DE €179,89 (CENTo E SETENTA E 
NovE EuroS E oITENTA E NovE CÊNTIMoS), 
SoLICITADo pELA ASSoCIAçÃo CuLTurA 
CurTo ESpAço
EDoC/2019/36159
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. 
14.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
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aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxa devida pela emissão de licença espe-
cial de ruído relativa ao evento “Festividades 
de verão: Festa de Aniversário e Festa de São 
João”, realizado nos dias 14, 15, 16 e 23 de junho 
de 2019, no valor de €179,89 (cento e setenta e 
nove euros e oitenta e nove cêntimos), solicita-
do pela Associação Cultura Curto Espaço, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvEN-
To “DESFILE DAS MArChAS DE SÃo JoÃo”, 
rEALIZADo No DIA 22 DE JuNho DE 2019, 
No vALor DE €52,78 (CINQuENTA E DoIS 
EuroS E SETENTA E oITo CÊNTIMoS), SoLI-
CITADo pELA uNIÃo DE FrEGuESIAS DE MA-
FAMuDE E vILAr Do pArAÍSo
EDoC/2019/37153
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. 
14.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxa devida pela emissão de licença especial 
de ruído relativa ao evento “Desfile das Marchas 
de São João”, realizado no dia 22 de junho de 
2019, no valor de €52,78 (cinquenta e dois eu-
ros e setenta e oito cêntimos), solicitado pela 
união de Freguesias de Mafamude e vilar do 
paraíso, 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 SÃo JoSÉ, STº AN-
TÓNIo E NoSSA SENhorA Do AMpAro”, A 
rEALIZAr DE 05 A 09 DE JuLho DE 2019, 
No vALor DE €168,90 (CENTo E SESSENTA E 
oITo EuroS E NovENTA CÊNTIMoS), SoLICI-
TADo pELA FÁBrICA DA IGrEJA pAroQuIAL 
DE SÃo pEDro DE pEDroSo
EDoC/2019/37159
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. 
14.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 

aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxa devida pela emissão de licença especial 
de ruído relativa ao evento “Festa em honra de 
São José, Stº António e Nossa Senhora do Am-
paro”, a realizar de 05 a 09 de julho de 2019, no 
valor de €168,90 (cento e sessenta e oito 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 “CoMEMorAçÃo Do 37º ANIvErSÁrIo”, 
rEALIZADo NoS DIAS 13 E 14 DE JuNho DE 
2019, No vALor DE €102,89 (CENTo E DoIS 
EuroS E oITENTA E NovE CÊNTIMoS), SoLI-
CITADo pELo CENTro CuLTurAL rECrEATI-
vo LuGAr GAIA
EDoC/2019/37424
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. 
14.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxa devida pela emissão de licença espe-
cial de ruído relativa ao evento “Comemoração 
do 37º Aniversário”, realizado nos dias 13 e 14 
de junho de 2019, no valor de €102,89 (cento e 
dois euros e oitenta e nove cêntimos), solicita-
do pelo Centro Cultural recreativo Lugar Gaia, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“MArChAS SANJoANINAS DE SANDIM”, rEA-
LIZADo No DIA 22 DE JuNho DE 2019, No 
vALor DE €52,78 (CINQuENTA E DoIS EuroS 
E SETENTA E oITo CÊNTIMoS), SoLICITADo 
pELA uNIÃo DE FrEGuESIAS DE SANDIM, 
oLIvAL, LEvEr E CrESTuMA
EDoC/2019/37767
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. 
14.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
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de taxa devida pela emissão de licença especial 
de ruído relativa ao evento “Marchas Sanjoani-
nas de Sandim”, realizado no dia 22 de junho 
de 2019, no valor de €52,78 (cinquenta e dois 
euros e setenta e oito cêntimos), solicitado pela 
união de Freguesias de Sandim, olival, Lever e 
Crestuma, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“FESTEJoS SANJoANINoS”, rEALIZADo NoS 
DIAS 21 E 22 DE JuNho DE 2019, No vALor 
DE €66,78 (SESSENTA E SEIS EuroS E SE-
TENTA E oITo CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA 
ILhA MÁGICA – proJETo pArA A INFâNCIA E 
JuvENTuDE
EDoC/2019/37907
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. 
18.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxa devida pela emissão de licença especial 
de ruído relativa ao evento “Festejos Sanjoa-
ninos”, realizado nos dias 21 e 22 de junho de 
2019, no valor de €66,78 (sessenta e seis euros 
e setenta e oito cêntimos), solicitado pela Ilha 
Mágica – projeto para a Infância e Juventude, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“FESTA DE FIM DE ANo”, rEALIZADo No DIA 
21 DE JuNho DE 2019, No vALor DE €71,39 
(SETENTA E uM EuroS E TrINTA E NovE 
CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA ASSoCIAçÃo 
DE pAIS E ENCArrEGADoS DE EDuCAçÃo 
DA ESCoLA DE ChouSELAS
EDoC/2019/39036
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. 
19.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxa devida pela emissão de licença especial 
de ruído relativa ao evento “Festa de Fim de 

Ano”, realizado no dia 21 de junho de 2019, no 
valor de €71,39 (setenta e um euros e trinta e 
nove cêntimos), solicitado pela Associação de 
pais e Encarregados de Educação da Escola de 
Chouselas, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA A uM EvENTo, 
rEALIZADo No DIA 26 DE JuNho DE 2019, 
No vALor DE €60,89 (SESSENTA EuroS E 
oITENTA E NovE CÊNTIMoS), SoLICITADo 
pELA ASSoCIAçÃo DE pAIS DA ESCoLA BÁ-
SICA MANuEL ANTÓNIo pINA
EDoC/2019/38288
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. 
19.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxa devida pela emissão de licença especial 
de ruído relativa a um evento, realizado no dia 
26 de junho de 2019, no valor de €60,89 (ses-
senta euros e oitenta e nove cêntimos), solici-
tado pela Associação de pais da Escola Básica 
Manuel António pina, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“FESTA FINAL DE ANo”, rEALIZADo No DIA 
21 DE JuNho DE 2019, No vALor DE €53,89 
(CINQuENTA E TrÊS EuroS E oITENTA E 
NovE CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA ASSo-
CIAçÃo DE pAIS DA ESCoLA BÁSICA DA CA-
pELA
EDoC/2019/38867
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
34, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
19.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxa devida pela emissão de licença espe-
cial de ruído relativa ao evento “Festa Final de 
Ano”, realizado no dia 21 de junho de 2019, no 
valor de €53,89 (cinquenta e três euros e oiten-
ta e nove cêntimos), solicitado pela Associação 
de pais da Escola Básica da Capela, nos termos 
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informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvEN-
To “FESTAS DE SÃo pEDro DA AFurADA”, 
rEALIZADo DE 20 DE JuNho A 02 DE JuLho 
DE 2019, No vALor DE €290,90 (DuZENToS 
E NovENTA EuroS E NovENTA CÊNTIMoS), 
SoLICITADo pELA CoMISSÃo DE FESTAS DE 
SÃo pEDro DA AFurADA
EDoC/2019/39032
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
35, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
19.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxa devida pela emissão de licença especial 
de ruído relativa ao evento “Festas de São pe-
dro da Afurada”, realizado de 20 de junho a 02 
de julho de 2019, no valor de €290,90 (duzen-
tos e noventa euros e noventa cêntimos), solici-
tado pela Comissão de Festas de São pedro da 
Afurada, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvEN-
To “FESTEJoS DoS SANToS popuLArES S. 
JoÃo E S. pEDro”, rEALIZADo NoS DIAS 23, 
24 E 28, 29 DE JuNho DE 2019, No vALor DE 
€97,78 (NovENTA E SETE EuroS E SETENTA 
E oITo CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA SoCIE-
DADE CoLuMBÓFILA DE MAFAMuDE
EDoC/2019/39253
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
36, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
19.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxa devida pela emissão de licença especial 
de ruído relativa ao evento “Festejos dos San-
tos populares S. João e S. pedro”, realizado nos 
dias 23, 24 e 28, 29 de junho de 2019, no valor 
de €97,78 (noventa e sete euros e setenta e oito 
cêntimos), solicitado pela Sociedade Columbó-
fila de Mafamude, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 

TAXA DE puBLICIDADE / IDENTIFICAçÃo E 
oCupAçÃo Do ESpAço pÚBLICo, DESTINA-
Do A uMA vIATurA CoM A MATrÍCuLA 73-
AE-34,  No vALor DE €65,06 (SESSENTA E 
CINCo EuroS E SEIS CÊNTIMoS), proC.º 
198/06 – uNIÃo DE FrEGuESIAS DE pEDro-
So E SEIXEZELo, SoLICITADo pELA ASSo-
CIAçÃo prÓ-INFâNCIA DE pEDroSo
EDoC/2019/39134
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. 
18.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, rati-
ficar o despacho do Sr. vice-presidente datado 
de 11.04.2019 que aprovou o pedido de dispensa 
de pagamento de taxa de publicidade / identi-
ficação e ocupação do espaço público, destina-
do a uma viatura com a matrícula 73-AE-34, no 
valor de €65,06 (sessenta e cinco euros e seis 
cêntimos), proc.º 198/06, união de Freguesias 
de pedroso e Seixezelo, solicitado pela Asso-
ciação pró-Infância de pedroso, nos termos in-
formados.
pEDIDo DE CErTIDÃo DE CoNSTITuIçÃo DE 
rEGIME DE CoMproprIEDADE, SoLICITA-
Do por D & MAuro – IMporTAçÃo E DIS-
TrIBuIçÃo ArTIGoS EM pELE, uNIpESSoAL, 
LDA – proC.º 2678/19 – CErT – FrEGuESIA 
DE AvINTES
EDoC/2019/39085
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. 
19.06.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 8 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 
D & MAuro – Importação e Distribuição Arti-
gos em pele, unipessoal, Lda.ª – procº 2678/19 
– CErT, freguesia de Avintes, nos termos infor-
mados.

GAIuRB uRBANISMo E hABITAÇÃo, E.M.
CoNTrATo - MANDATo GAIurB – urBA-
NISMo E hABITAçÃo, E.M. 2019 – pLANo DE 
AçÃo 2019 A 2021
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EDoC/2019/39597
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
39, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o contrato - mandato Gaiurb – urba-
nismo e habitação, E.M. 2019 – plano de Ação 
2019 a 2021, nos termos apresentados.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to à aprovação da Assembleia Municipal.

DIREÇÃo MuNICIPAl DE ADMINISTRAÇÃo E 
FINANÇAS

AQuISIçÃo DA prESTAçÃo DE SErvIçoS 
DE vIGILâNCIA E SEGurANçA huMANA NAS 
INSTALAçÕES E EQuIpAMENToS MuNICIpAIS 
– EXECuçÃo DoS SErvIçoS EXTrAorDINÁ-
rIoS E AprovAçÃo DA MINuTA
EDoC/2019/37671
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: “Aprovo. À Câma-
ra.25.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, rati-
ficar o despacho do Sr. presidente datado de 
25.06.2019 que aprovou a execução dos servi-
ços extraordinários, bem como, da minuta do 
contrato, nos termos informados.

DIVERSoS
Foi presente o rESuMo DIÁrIo DE TESourA-
rIA que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
41, 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.
Eurindo Monteiro – referiu-se às obras de con-
tinuidade da rua do Fontão para a rua de Bus-
tes, perguntando se está prevista a ligação à 
rua que dá acesso às bombas de gasolina. re-
feriu-se à necessidade da freguesia de Canidelo 
ter um lar para a 3ª idade, devido ao envelheci-
mento da sua população.
Manuel Gonçalves – presidente do rancho Fol-
clórico de Canidelo Disse que a Associação que 
representa é de utilidade pública e tem duas 

situações que gostaria de ver resolvidas. uma, 
está relacionada com a construção iniciada há 
15 anos atrás e que, atualmente, reúne as con-
dições necessárias para ser emitido o alvará de 
licença de ocupação e, a outra, tem a ver com 
o arranjo urbanístico de acesso à coletividade.  
Margarida Melo - Disse residir na rua de Bel-
monte há 10 meses e lamentou o facto da refe-
rida artéria não possuir saneamento básico. 
Manuel peixoto – referiu-se aos transportes pú-
blicos para os idosos de São paio.
Liliana Monteiro, representante da Associação 
de pais da Escola do viso – perguntou para 
quando está previsto o início das obras na es-
cola do viso.  
Sandra Silva - referiu-se à questão do enve-
lhecimento da população de Canidelo, dizendo 
haver muitas crianças em Canidelo. Disse que 
gostaria de ver a A.S.S.I.C com as condições 
que a dignifiquem e referiu-se à importância do 
apoio e colaboração da população, para além 
do apoio do poder local.
Joaquim Seara, presidente da A.S.S.I.C. – Disse 
que as obras na Associação estão a decorrer 
e que seria importante haver um concurso ao 
qual a instituição se candidatasse e tivesse di-
reito a fundos.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues relativamente à questão da 
A.S.S.I.C., disse que recentemente a associação 
beneficiou de um protocolo de 200.000 euros, 
para fazer aquilo que há muitos anos muitos 
prometiam e não fizeram. Que em 2018, a Câ-
mara retomou o projeto, numa articulação com 
a Junta de Freguesia e com a paróquia, e finan-
ciou, com 190.000 euros, a reabilitação do es-
paço, que vai permitir dignificá-lo, aumentar a 
sua capacidade e melhorar o seu desempenho. 
Que, nos últimos anos, os governos têm vindo 
a perder o entusiasmo na área da ação social. 
Que desde a última vez que houve um pArES, 
que foi um programa de reabilitação de equipa-
mentos sociais e que foi feito não com o orça-
mento de Estado, mas como o dinheiro que veio 
do Totobola, do Totoloto e do Euromilhões, que 
ficava na posse do Estado e que o Estado en-
tendeu distribuir pelo país, para construir equi-
pamentos sociais, nunca mais houve nenhum 
concurso, mas, neste momento, a Câmara tem 
desenvolvido um trabalho com muitas institui-
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ções sociais do concelho, preparando projetos 
para que mal abram as candidaturas, a Câmara 
possa apresentá-las. Que o trabalho da Câma-
ra tem sido um trabalho de gabinete e, quan-
do houver quadro comunitário, quando houver 
candidaturas, a Câmara estará preparada. Que 
o compromisso da Câmara Municipal é muito 
simples, isto é, se o pArES tiver financiamento 
de 80%, a Câmara paga os 20%, ou seja, a Câ-
mara assume a comparticipação adicional. Que 
na A.S.S.I.C., a Câmara está a comparticipar as 
obras a 100% e, um pouco por todo o concelho, 
quando a Câmara não puder pagar a 100%, as 
obras não são feitas, porque não há outra al-
ternativa que não seja o orçamento municipal. 
Que a Câmara está a tentar criar as condições, 
para que, mal abra um concurso nacional, possa 
apresentar os seus projetos. Que Canidelo não 
é uma freguesia envelhecida, porque houve um 
aumento do número de crianças em compara-
ção com o número de idosos. relativamente à 
questão da Educação, nomeadamente a EB1 do 
viso, disse que a Câmara, neste ciclo autárqui-
co, tem em curso um volume de intervenções 
nas escolas que é do conhecimento de todos, 
isto é, nestes 4 anos para trás, foram investi-
dos 10 milhões de euros em reabilitação de 100 
escolas da responsabilidade do Município, com 
15.000 alunos. Que agora com a descentraliza-
ção, a Câmara ficará com a responsabilidade de 
34.000 alunos e as escolas do 1º ciclo, as EB2/3 
e as secundárias. Disse que enquanto estiver 
na Câmara, não haverá um único centro esco-
lar em Gaia, mas sim as escolas de proximidade 
que são aquilo que melhor responde à vida dos 
cidadãos. Que o concelho possui escolas com 
grandes e agradáveis condições, só que estão 
deterioradas e a Câmara para colmatar essa si-
tuação, elaborou um plano de intervenção de 
10 milhões de euros, excluindo desse plano a 
substituição do amianto, porque o Governo 
comprometeu-se, na reprogramação que ocor-
reu em Dezembro de 2018, incluir uma dotação 
orçamental para substituir telhados de amianto 
e com isso fazer a reabilitação de escolas. Que 
em 2013, o Governo anterior tinha tomado uma 
opção errada, que foi apostar nas ciclovias e 
aquilo que a Câmara reivindicou, na altura, foi a 
possibilidade das Câmaras terem decisões fle-
xíveis, ou seja, que fosse permitido fazer uso do 

dinheiro em função das necessidades, mas isso 
não aconteceu, o que ficou decidido foi a atri-
buição de um pacote igual para todos os Mu-
nicípios, destinado à construção de ciclovias. 
Disse o atual Governo compreendeu as recla-
mações e as reivindicações e assumiu que, no 
âmbito da reprogramação, iria fazer a correção 
devida e em Dezembro 2018, se o Governo an-
terior errou, o atual não corrigiu, porque alega-
damente Bruxelas não autorizou. Disse que no 
dia que fechar a possibilidade de se ter finan-
ciamento do quadro comunitário para a reabili-
tação de escolas com amianto, a Câmara pega 
no processo e lança-o com dinheiro municipal, 
porque prefere resolver o problema do amianto 
em Gaia, do que andar a fazer rotundas. Que 
chegou-se a Dezembro, fechou a reprograma-
ção do quadro e veio zero euros para o amian-
to e aquilo que pessoalmente terá prometido, 
cumpriu, isto é, a partir de Janeiro, a Câmara 
começou a trabalhar num processo, tratando-
-se de um concurso público no valor de 5 mi-
lhões e meio de euros, para a resolver o proble-
ma das 33 escolas que ainda têm fibrocimento 
com ou sem amianto. 
relativamente à questão do rancho folclórico, 
disse tratar-se de um assunto colateral, porque 
nas instalações estão alocadas às pessoas da 
A.S.S.I.C. enquanto decorrem as obras na as-
sociação. Que vai-se aguardar que as obras da 
A.S.S.I.C. terminem, para depois pensar-se na 
situação do rancho. Que as instalações do ran-
cho terão a intervenção que a Câmara puder 
fazer conforme as condições financeiras dispo-
níveis, porque as prioridades da Câmara são a 
educação e a ação social. 
No que diz respeito ao saneamento e à inter-
venção da D. Margarida Melo, disse que Gaia 
tem a esmagadora maioria do concelho co-
berto com saneamento, comparando com os 
municípios vizinhos. Que casos como a rua de 
Belmonte e outras, foram negligenciados pelos 
executivos anteriores e quando tomou posse, 
perguntou porque havia uma série de locais 
onde não havia saneamento e, a razão dada, foi 
porque quando havia dinheiro disponível, a Câ-
mara optou por aproveitar uma parte que de-
via servir para o saneamento, para fazer asfal-
tamentos, ou seja, ficou para trás um conjunto 
de locais que tinham pouca gente e que valiam 
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poucos votos.  Que atualmente a Câmara está 
a fazer o saneamento com 100% do dinheiro da 
Câmara ou das Águas de Gaia e, outrora, fazia-
-se quase a 100% com o dinheiro do Estado ou 
dos fundos comunitários. Que quando assumiu 
a Câmara, para além desta pequena nuance de 
ter de pagar a 100% os investimentos munici-
pais, encontrou outra nuance que foi as Águas 
de Gaia com um prejuízo de 3 milhões e meio 
de euros por ano. Que quando tomou posse ex-
tinguiu a taxa das rampas e da proteção civil e 
prometeu que, quando a Câmara passasse ao 
verde, acabaria com a taxa de resíduos sólidos. 
Que o seu objetivo é fazer obra, baixar os im-
postos e ter as contas atualizadas, sem endivi-
dar a Câmara. Que a Câmara está a desenvolver 
um projeto para o efeito, vai ser orçamentado e, 
o mais rapidamente possível, a Câmara avança-
rá para uma solução. 
relativamente à questão da rua do Fontão e à 
rua de Bustes, disse ser um assunto que está a 
ser analisado, mas que relativamente ao qual, 
neste momento, não assume um compromisso. 
Que quando surgir a possibilidade de ter os mo-
radores a ceder os terrenos, em vez de quere-
rem dinheiro pelas expropriações, a Câmara faz 
a rua, caso contrário, não vai expropriar à sorte. 
Que, neste momento, a prioridade da Câmara é 
lançar um conjunto de obras no acordo quadro 
da fresagem que hoje foi apreciado e Canidelo 
vai ter uma série de obras de reabilitação. Que 
é o maior volume de investimento de requalifi-
cação de ruas de que há memória e é um inves-
timento em fresagem. relativamente à questão 
de São paio, disse que a Câmara não tem, neste 
momento, a jurisdição sobre os transportes, a 
qual é da responsabilidade da Área Metropo-
litana para os STCp. Que a Câmara vai passar 
a ter a jurisdição sobre os transportes, quan-
do fechar o concurso de transportes públicos/
concessão. Que esse concurso prevê que para 
os próximos 7 anos, haja uma empresa a ser-
vir o concelho ou os concelhos da Área Metro-
politana, com transportes públicos com várias 
especificidades. Que existe um problema em 
São paio, para além dos transportes públicos, 
que é a circulação pedonal, que para o efeito, 
a Câmara pretende fazer uma reabilitação de 
passeios e de arruamentos. Disse que é preocu-
pação da Câmara encontrar uma alternativa à 

rua da Bélgica, a qual está muito saturada.  
Alberto Fernandes - Disse ter comprado um 
terreno há 50 anos, em conjunto com mais duas 
pessoa, o qual foi vendido para fazer 10 casas e 
os próprios fizeram a rua de acesso às mesmas 
e, neste momento, a Travessa de Bustes ainda 
não está alcatroada. Que no local reside um 
Senhor com 93 anos, que devido ao estado da 
referida artéria, não sai de casa, pelo que, soli-
citou que a mesma fosse alcatroada.  
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse que a seu tempo a rua 
será requalificada. 
E nada mais havendo a tratar, quando eram 16 
horas e 23 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, hermenegilda Cunha e Silva, Diretora do 
Departamento de Administração Geral e Secre-
tária da presente reunião, a subscrevi.
o presidente da Câmara, (Eduardo vítor rodri-
gues)

B.2. ATA N.º 15
rEuNIÃo EXTrAorDINÁrIA DA CâMArA 
rEALIZADA 
NoS pAçoS Do MuNICÍpIo DE vILA NovA DE 
GAIA EM 08 DE JuLho 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
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- o Senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro
- o Senhor vereador, Arq. José valentim pinto 
Miranda
- o Senhor vereador, Dr. Elísio Ferreira pinto
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: 

- A Senhora vereadora, Dra. Marina raquel Lo-
pes Mendes Ascensão
prESIDIu À rEuNIÃo: 
- o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues
SECrETArIou A rEuNIÃo: 
- o Chefe de Divisão Administrativa, de Atendi-
mento e Arquivo, Dr. José António Moreira de 
Melo
horA DA ABErTurA: 11 horas e 05 minutos.
horA DE ENCErrAMENTo: 12 horas e 20 mi-
nutos.

PRESIDÊNCIA/VEREAÇÃo
DISCuSSÃo E voTAçÃo Do Novo pLANo 
MuNICIpAL DE DEFESA DA FLorESTA CoN-
TrA INCÊNDIoS DE vILA NovA DE GAIA
EDoC/2019/43202
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
1, apenas no original.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse que o Município está 
a trabalhar nos domínios da proteção civil ar-
ticuladamente com os outros serviços munici-
pais e com uma entidade externa, a portucalea, 
para a finalização do plano Municipal de Defesa 
da Floresta contra Incêndios. Que o Município 
optou por uma estratégia de afinar, até ao limi-
te do possível, o presente documento, indo até 
para além daquilo que eram os prazos que ini-
cialmente a Câmara tinha previsto, mas tendo a 
noção de que existia um plano de 2012 que não 
correspondia exatamente àquilo que a atual le-
gislação previa, mas a Câmara, em simultâneo, 
pretendia garantir a construção de um plano 
que fosse suficientemente forte, para não ser 
revisto a cada momento. Que o trabalho desen-
rolou-se com a máxima velocidade e agrade-
ceu à equipa que se envolveu neste processo, 

porque foi um processo a que se juntou não 
apenas as questões conceptuais, mas também 
uma componente de atualização cartográfica, 
que é singular no caso dos planos aprovados 
pelo país e, ao mesmo tempo, um documento 
que sirva de fator de orientação, nesta altura 
em que até a proteção Civil sofreu uma altera-
ção significativa, com a estrutura de comando 
operacional municipal ainda mais reforçada, no-
meadamente, com a receção da nova central de 
comunicações, a qual vai permitir ligar em rede 
os Bombeiros voluntários, os Sapadores e uma 
série de outros equipamentos e estruturas, que 
vão estar disponíveis. Disse que, como existem 
prazos apertados e uma discussão pública de 
30 dias, pretendeu-se antecipar uma semana 
a discussão e votação deste documento. Que 
da parte do parecer vinculativo do ICNF, todos 
os dados, neste momento, são favoráveis, por-
que o ICNF colaborou na formulação deste do-
cumento, pelo que, propôs uma apresentação 
técnica do plano para, posteriormente, ser co-
locado à discussão e votação. 
o Senhor vereador, Dr. José Guilherme Sarai-
va de oliveira Aguiar entregou um documento 
(doc.1), que diz respeito à ata da reunião da Co-
missão Municipal de Defesa da Floresta contra 
Incêndios, que aprovou o presente plano por 
unanimidade, com exceção do voto do Eng.º 
Silvino Sousa, que não votou, por pertencer ao 
ICNF. 
o Senhor Comandante Eng.º vítor primo, fez 
um enquadramento do plano Municipal de De-
fesa da Floresta contra Incêndios de vila Nova 
de Gaia e deu a palavra ao Eng.º Luís Moita para 
a apresentação do referido plano.
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura disse presumir que as regras que exis-
tiam para implementação de novas edificações 
em solo rural, estejam incluídas nesta alteração, 
sobretudo, porque tem a ver com a parte mais 
interior do concelho. Que, anteriormente, a Au-
toridade da Florestal Nacional não se tinha pro-
nunciado sobre o assunto, pelo que, perguntou 
se já existe pronúncia sobre a questão ou se a 
Autoridade vai pronunciar-se à posteriori. Disse 
saber que se está à espera da aprovação deste 
plano Municipal da Defesa das Florestas contra 
Incêndios, para desbloquear o licenciamento de 
um conjunto de projetos que foram apresenta-
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dos na Gaiurb, pelo que, perguntou se essas 
questões também estão acauteladas. 
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse que, neste momento, 
aquilo que se encontra pendente na Gaiurb, de-
corre em benefícios para os cidadãos. Que não 
há nenhum licenciamento na Gaiurb pendente 
da ausência de plano. Que o que pode haver 
na Gaiurb, é um conjunto de proprietários que, 
com a aprovação do plano, passa a ter uma série 
de prerrogativas que não têm neste momento, 
pelo que, a aprovação do plano vai-lhes trans-
formar um problema, numa vantagem. Disse 
que as pessoas estão a aguardar ansiosamente 
a aprovação do presente plano, o qual irá per-
mitir o desbloqueio de muitos dos problemas 
que existem, sobretudo, na malha interior.  
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cance-
la Moura disse que a sua dúvida é pertinente, 
porque não é especialista na matéria e porque 
terá lido no site da Gaiurb o seguinte e passou 
a citar:  “…informam-se ainda todos os muní-
cipes e demais interessados, que o município 
de Gaia manterá todo o empenho na prosse-
cução desta alteração do plano municipal, que 
se revela fundamental e imprescindível para os 
serviços desta Direção Municipal de urbanismo 
e Gaiurb, onde se encontram pendentes inúme-
ros pedidos de licenciamento de obras de edifi-
cação, atualmente inviáveis pela aplicação das 
regras do Decreto-Lei, 124/2006, alterado pelo 
Decreto-Lei 17/2009 de 14 de Janeiro, nomea-
damente, no que diz respeito aos afastamentos 
obrigatórios das novas construções a todos os 
limites de terrenos…”. 
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse que aquilo que cons-
ta no site da Gaiurb é uma explicação sobre os 
processos de legalização e não de licenciamen-
to, não apenas de casas particulares, como tam-
bém de pequenos negócios ou de pequenas 
unidades comerciais ou industriais, que estão 
pendentes desta benesse que irá ocorrer. Disse 
que o presente plano, vai permitir um conjunto 
de flexibilidades e de benefícios.
o Senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro disse verificar-se uma aposta forte na 
sensibilização e na formação das pessoas. Que 
continuam a existir muitos proprietários que 
não fazem a limpeza dos seus terrenos, pelo 

que, perguntou o que é que a Câmara prevê, 
em termos de reforços de meios e de equipa-
mentos, como forma de combater os incêndios.  
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse que a Câmara não 
prevê fazer muito mais do que aquilo que tem 
feito. Disse que esta era uma responsabilidade 
do Estado que transitou para as Câmaras Muni-
cipais. Que o Município tem uma verba alocada, 
tem uma equipa a trabalhar e tem um problema 
que todos sentem no dia a dia, que consiste no 
facto de, mesmo havendo dinheiro, não se con-
seguir contratar gente para fazer as limpezas 
que são necessárias. 
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, 
aprovar e submeter a consulta pública o plano 
Municipal de Defesa da Floresta Contra Incên-
dios 2019-2028. 
No momento da votação, encontrava-se ausen-
te o Senhor vice-presidente, Eng.º patrocínio 
Miguel vieira de Azevedo.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues, com a concordância de to-
dos os Senhores vereadores presentes, marcou 
uma reunião privada de Câmara para o dia 5 
de agosto de 2019, a realizar-se no Salão Nobre 
dos paços do Concelho. 
E nada mais havendo a tratar, quando eram 12 
horas e 20 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, José António Moreira de Melo, Chefe de 
Divisão Administrativa, de Atendimento e Ar-
quivo e Secretário da presente reunião, a subs-
crevi.
o presidente da Câmara, (Eduardo vítor rodri-
gues)

B.3. ATA N.º 16
rEuNIÃo pÚBLICA DA CâMArA rEALIZADA 
NoS pAçoS Do MuNICÍpIo DE vILA NovA DE 
GAIA EM 15 DE JuLho DE 2019
prESENTES:
- o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. 
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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 
- 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;
- A Senhora vereadora, Engª. paula Cristina 
Martins Carvalhal.
prESIDIu À rEuNIÃo: 
- o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues.
SECrETArIou A rEuNIÃo: 
- A Senhora Diretora Municipal de Administra-
ção e Finanças, Dra. Manuela Garrido.
horA DA ABErTurA: 16 horas.
horA DE ENCErrAMENTo: 17 horas e 40 mi-
nutos.

poNTo prÉvIo Nº 1
o Senhor vereador, Dr. José Guilherme Saraiva 
de oliveira Aguiar apresentou um ponto prévio 
sobre a participação de vila Nova de Gaia nos 
Jogos do Eixo Atlântico, que a seguir se trans-
creve:
“LuGArES prEMIADoS DE vILA NovA DE 
GAIA NoS JoGoS JuvENIS Do EIXo ATLâN-
TICo BrAGA 2019
voLEIBoL FEMININo
1º Classificado
BASQuETEBoL FEMININo
2º Classificado
ANDEBoL MASCuLINo
3º Classificado
NATAçÃo

3º Lugar coletivo feminino
3º Lugar coletivo adaptado feminino
2º Lugar Bernardo Sousa rocha 100m Livres 
MASC
1º Lugar Debora Filipa Santos 50m costas S13 
(adaptado) FEM
1º Lugar Debora Filipa Santos 50m mariposa 
S13 (adaptado) FEM
1º Lugar Debora Filipa Santos 50m livres S13 
(adaptado) FEM
2º Lugar Carolina Neves rocha 100m costas 
FEM
3º Lugar João pedro Moreira 100m bruços 
MASC
1º Lugar Mariana pacheco Cunha 100m maripo-
sa FEM
3º Lugar 4 x 100m estilos FEM (Carolina rocha, 
Mariana Cunha, Beatriz rangel, Isabel pereira)
ATLETISMo pISTA
2º Lugar coletivo feminino
1º Lugar coletivo feminino adaptado
2º Lugar coletivo masculino adaptado
3º Mariana Camara Lançamento peso 3Kg
2º Carolina Coutinho Salto em comprimento
1º Ana Azevedo (adaptado) Lançamento peso 
– 3Kg
2º rui parauta (adaptado) Salto em compri-
mento
1º raquel Cerqueira (adaptado) Salto em com-
primento
3º José Ferreira (adaptado) Lançamento peso 
– 4Kg
2º Claudino Matos (adaptado) 400m
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues parabenizou o Senhor 
vereador Dr. José Guilherme Saraiva de olivei-
ra Aguiar, o Senhor Eng.º Mário Duarte, o pro-
fessor Nuno pedrinho e a equipa do desporto, 
que para além dos troféus obtidos, tiveram um 
comportamento exemplar.  

PRESIDÊNCIA/VEREAÇÃo
AprovAçÃo DEFINITIvA DAS ATAS Nº 12 DA 
rEuNIÃo (pÚBLICA) DE CâMArA rEALIZADA 
EM 17 DE JuNho DE 2019, Nº 13 DA rEuNIÃo 
(EXTrAorDINÁrIA) DE CâMArA rEALIZADA 
EM 27 DE JuNho DE 2019, Nº 14 DA rEuNIÃo 
(pÚBLICA) DE CâMArA rEALIZADA EM 01 DE 
JuLho DE 2019 E DA Nº 15 DA rEuNIÃo (EX-
TrAorDINÁrIA) DE CâMArA rEALIZADA EM 
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08 DE JuLho DE 2019
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 1, 
apenas no original.
Deliberação: Deliberado por unanimidade apro-
var definitivamente as atas nº 12, 13, 14 e 15 das 
reuniões de Câmara realizadas nos dias 17 de 
junho de 2019, 27 de junho de 2019, 01 de julho 
de 2019 e 08 de julho de 2019, respetivamente.
A Senhora vereadora, Dra. Marina raquel Lo-
pes Mendes Ascensão não votou na aprovação 
das atas nºs 14 e 15 das reuniões de Câmara rea-
lizadas em 01 de julho de 2019 e 08 de julho 
de 2019, respetivamente, em virtude de não ter 
participado nas mesmas.
GAIApoLIS, S.A. – 5ª rELATÓrIo DE pro-
GrESSo
EDoC/2019/36962
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 2, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara para 
conhecimento.24.06.2019”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
GAIApoLIS, S.A. – ALIENAçÃo DAS MorA-
DIAS E AprovAçÃo DE CoNTAS
EDoC/201936094
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 3, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara para 
conhecimento.24.06.2019”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
GAIA orçAMENTo pArTICIpATIvo + JovEM 
2019 – LISTA FINAL DE propoSTAS ELEGÍ-
vEIS E NÃo ELEGÍvEIS Ao Gop + JovEM 2019
EDoC/2019/35452
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 4, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.24.06.2019”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
pArT – INForMAçÃo rELATIvA AoS MESES 
DE ABrIL E MAIo
EDoC/2019/37103
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 5, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara para 

conhecimento.24.06.2019”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
pArT – INForMAçÃo ATuALIZADA A JuLho
EDoC/2019/43606
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 6, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
10.07.2019”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
provIDÊNCIA CAuTELAr AprESENTADA 
por NuNo FErNANDo DA ASCENçÃo Go-
MES oLIvEIrA CoNTrA o MuNICÍpIo DE vILA 
NovA DE GAIA – DECISÃo Do TrIBuNAL AD-
MINISTrATIvo E FISCAL Do porTo
EDoC/2019/41842
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 7, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
02.07.2019”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
ACorDo DE pArCErIA A CELEBrAr ENTrE 
o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA E GINA-
SIANo ESCoLA DE DANçA TENDo EM vISTA 
A rEALIZAçÃo Do ESpETÁCuLo DE DANçA 
“CASINhA AMArELA”
EDoC/2019/32930
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 8, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
04.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade apro-
var o Acordo de parceria a celebrar entre o 
Município de vila Nova de Gaia e o Ginasiano 
Escola de Dança, tendo em vista a realização 
do espetáculo de dança “Casinha Amarela”, nos 
termos apresentados.
ACorDo DE pArCErIA A CELEBrAr ENTrE 
o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA E A 
LMTS porTuGAL, uNIpESSoAL, LDA TENDo 
EM vISTA A INSTALAçÃo E opErAçÃo, pELA 
CIrC, DE uM SISTEMA DE 200 BICICLETAS/
TroTINETES CoM MoTor pArTILhADAS SEM 
DoCA NA CIDADE DE vILA NovA DE GAIA
EDoC/2019/43478
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 9, 
apenas no original.
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Despacho do Sr. presidente: “Aprovo. À Câmara 
para ratificação. 09.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade ratifi-
car o despacho do Sr. presidente da Câmara de 
09.07.2019, que aprovou o Acordo de parceria a 
celebrar entre o Município de vila Nova de Gaia 
e a LMTS portugal, unipessoal, Lda, tendo em 
vista a instalação e operação, pela CIrC, de um 
sistema de 200 bicicletas/trotinetes com motor 
partilhadas sem doca, na cidade de vila Nova 
de Gaia, nos termos apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
A rTp – rÁDIo E TELEvISÃo DE porTuGAL, 
S.A. pArA ApoIo No âMBITo ESpECÍFICo DA 
proDuçÃo DoS proGrAMAS DIurNo E No-
TurNo DEDICADo ÀS FESTIvIDADES DE S. 
JoÃo, NA CIDADE DE vILA NovA DE GAIA
EDoC/2019/37219
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 10, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
19.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade rati-
ficar o Acordo de Colaboração a celebrar entre 
o Município de vila Nova de Gaia a rTp – rá-
dio e Televisão de portugal, S.A., para apoio no 
âmbito específico da produção dos programas 
diurno e noturno dedicado às festividades de S. 
João, na cidade de vila Nova de Gaia, nos ter-
mos apresentados.
Saiu da reunião o Senhor vereador, Eng.º patro-
cínio Miguel vieira de Azevedo.
rELATÓrIo No âMBITo Do proToCoLo CE-
LEBrADo ENTrE A CâMArA MuNICIpAL DE 
vILA NovA DE GAIA E AS INSTITuIçÕES GES-
TorAS Do proGrAMA MuNICIpAL GAIAa-
prende + E rEForço DE CABIMENTo pArA o 
GAIAaprende +
EDoC/2019/43415 E EDoC/2019/42389
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 11, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
09.07.2019 e À Câmara. 10.07.2019”
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura disse que o ponto que sustenta o pre-
sente assunto, não se encontra disponível na 
plataforma.

o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues disse que o assunto 
encontra-se disponível na plataforma, porque 
terá confirmado, pelo que, não o retira da or-
dem do dia.
Deliberação: Deliberado por maioria, por 8 vo-
tos a favor do pS e 1 abstenção do ppD/pSD, 
aprovar o relatório no âmbito do protocolo ce-
lebrado entre a Câmara Municipal de vila Nova 
de Gaia e as instituições gestoras do programa 
municipal GAIAaprende+, bem como, o reforço 
de cabimento, nos termos informados.
Entrou na reunião o Senhor vereador, Eng.º pa-
trocínio Miguel vieira de Azevedo.
pEDIDo DE CEDÊNCIA DA SALA DE EXpo-
SIçÕES DA BIBLIoTECA MuNICIpAL DE vILA 
NovA DE GAIA pArA A rEALIZAçÃo DE uM 
EvENTo CuLTurAL, SoLICITADo pELo pAr-
TIDo SoCIALISTA DE vILA NovA DE GAIA
EDoC/2019/42090
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 12, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
10.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade apro-
var o pedido de cedência gratuita da sala de ex-
posições da Biblioteca Municipal de vila Nova 
de Gaia, para a realização de um evento cul-
tural, solicitado pelo partido Socialista de vila 
Nova de Gaia, nos termos informados.

DEPARTAMENTo DE PESSoAl
uTILIZAçÃo DE rESErvAS DE rECruTA-
MENTo CoNSTITuÍDAS NoS proCESSoS 25, 
26, 27 E 28/2018 E MoBILIDADE DE uM poS-
To DE TrABALho prEvISTo No proCESSo 
39/2018 pArA o proCESSo 32/2018
EDoC/2019/39519
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 13, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
08.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade nos 
termos informados, o seguinte:
- Autorizar a utilização das reservas de recruta-
mento constituídas nos processos 25, 26, 27 e 
28/2018, porquanto já se verifica ser necessário 
reforçar o mapa de pessoal, em diversas unida-
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des orgânicas do Município;
- Autorizar a mobilidade de um posto de tra-
balho previsto no processo 39/2018 (calcetei-
ro), que ficou deserto, para o processo 32/2018 
(serviços gerais), sem prejuízo do reforço do 
número de postos na área de calceteiro, pro-
posta que em documento autónomo se apre-
sentará.
ABErTurA DE proCEDIMENToS INTErNoS 
DE SELEçÃo pArA MuDANçA DE NIvEL, No 
âMBITo DAS CArrEIrAS DE INForMÁTICA
EDoC/2019/42409
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 14, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
09.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade apro-
var a abertura dos procedimentos internos de 
seleção para mudança de nível, no âmbito das 
carreiras de informática, nos termos informados 
e com base nas disposições da Lei nº 114/2017, 
de 29 de dezembro e Decreto-Lei nº 97/2001, 
de 26 de março.

DEPARTAMENTo DE ASSuNToS JuRÍDICoS
rELATÓrIo FINAL Do proCEDIMENTo DE 
ELABorAçÃo Do rEGuLAMENTo MuNICI-
pAL DE ATrIBuIçÃo DE BENEFÍCIoS pÚBLI-
CoS, rESpETIvo proJETo DE rEGuLAMEN-
To E NoTA JuSTIFICATIvA
EDoC/2018/72451
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 15, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
08.07.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 8 vo-
tos a favor do pS e 1 abstenção do ppD/pSD, 
aprovar nos termos propostos no relatório Fi-
nal do procedimento, o projeto de regulamen-
to Municipal de Atribuição de Benefícios pú-
blicos e respetiva Nota Justificativa, ao abrigo 
e para os efeitos do preceituado na alínea k), 
do nº 1, do artigo 33º do regime Jurídico das 
Autarquias Locais (rJAL), aprovado pela Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to a aprovação da Assembleia Municipal.
rELATÓrIo FINAL Do proCEDIMENTo DE 

ELABorAçÃo Do rEGuLAMENTo DE TAXAS 
E ouTrAS rECEITAS Do MuNICÍpIo DE vILA 
NovA DE GAIA, rESpETIvo proJETo DE rE-
GuLAMENTo, NoTA JuSTIFICATIvA E FuNDA-
MENTAçÃo ECoNÓMICA E FINANCEIrA
EDoC/2018/8598
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 16, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
08.07.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 8 vo-
tos a favor do pS e 1 abstenção do ppD/pSD, 
aprovar nos termos propostos no relatório Fi-
nal do procedimento, o projeto de regulamen-
to de Taxas e outras receitas do Município de 
vila Nova de Gaia, respetiva Nota Justificativa, 
Fundamentação Económico-financeira das ta-
xas e Tabela de Taxas e outras receitas Munici-
pais constantes dos Anexos I e II os quais fazem 
parte integrante do respetivo regulamento, ao 
abrigo e para os efeitos do preceituado na alí-
nea k), do nº 1, do artigo 33º do regime Jurídico 
das Autarquias Locais (rJAL), aprovado pela 
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.
Mais, foi deliberado submeter o presente assun-
to a aprovação da Assembleia Municipal.

DIREÇÃo MuNICIPAl DE ADMINISTRAÇÃo E 
FINANÇAS

proCEDIMENTo pArA A CoNTrATAçÃo DA 
prESTAçÃo DE SErvIçoS DE AuDITor EX-
TErNo por 3 MESES – rEvISÃo LEGAL DE 
CoNTAS Do MuNICÍpIo DE vILA NovA DE 
GAIA – ADJuDICAçÃo À EMprESA roDrIGo, 
GrEGÓrIo & ASSoCIADo, SroC, LDA
EDoC/2019/37129
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 17, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
02.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade sub-
meter a deliberação da Assembleia Municipal, a 
nomeação do revisor oficial de Contas do Mu-
nicípio de vila Nova de Gaia, rodrigo, Gregório 
& Associado, SroC, Ld.ª, nos termos do nº 1, do 
artigo 77º da Lei nº 73/2013 de 03 de setembro.
CoNCurSo pÚBLICo CoM puBLICIDADE IN-
TErNACIoNAL pArA prESTAçÃo DE SEr-
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vIçoS CoMBINADoS DE vIGILâNCIA E SE-
GurANçA huMANA E DE vIDEovIGILâNCIA 
pArA o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
– AprovAçÃo Do rELATÓrIo FINAL E DA 
MINuTA Do CoNTrATo
EDoC/2019/6115
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 18, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
08.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade nos 
termos informados, o seguinte:
1. Aprovar o relatório Final, cujo conteúdo e, 
em síntese, decorre:
a) Não dar provimento à reclamação apresen-
tada pelo concorrente ronsegur – rondas e Se-
gurança, Lda., nos termos descritos no referido 
relatório final;
b) Adjudicar o concurso público para a pres-
tação de serviços combinados de vigilância e 
Segurança humana e de videovigilância e Ser-
viços de ronda Móvel, para o Município de vila 
Nova de Gaia, à proposta reportada pela em-
presa  Strong -Charon, Soluções de Segurança, 
S.A., pelo valor total de 4.806.367,32 €, acresci-
do de IvA a 23%, para o período contratual de 
3 anos;
2. Aprovar a minuta do contrato;
3. Autorizar que se proceda à notificação do ad-
judicatário para apresentação dos documentos 
de habilitação descritos no programa do Con-
curso e caução correspondente a 5% do preço 
contratual.
AJuSTE DIrETo pArA A “prESTAçÃo DE 
SErvIçoS DE vIGILâNCIA E SEGurANçA 
huMANA pArA o MuNICÍpIo DE vILA NovA 
DE GAIA” – CoNTrATAçÃo DE uM vIGILANTE 
pArA A pISCINA DESCoBErTA DA GrANJA – 
AuTorIZAçÃo Do SErvIço EXTrAorDINÁ-
rIo E AprovAçÃo DA MINuTA Do CoNTrA-
To
EDoC/2019/38593
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 19, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara para 
autorizar a realização de serviço extraordinário 
e aprovar a minuta do contrato. 10.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade au-

torizar a realização do serviço extraordinário e 
aprovar a minuta do contrato, nos termos pro-
postos.
AQuISIçÃo DA prESTAçÃo DE SErvIçoS 
DE vIGILâNCIA E SEGurANçA huMANA NAS 
INSTALAçÕES E EQuIpAMENToS MuNICIpAIS 
– EXECuçÃo DoS SErvIçoS EXTrAorDINÁ-
rIoS E AprovAçÃo DA MINuTA
EDoC/2019/37671
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 20, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
10.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade rati-
ficar o despacho do Sr. presidente datado de 
25.06.2019 que aprovou a execução dos servi-
ços extraordinários de vigilância e segurança 
humana nas instalações e equipamentos muni-
cipais, bem como, da minuta do contrato, nos 
termos informados.
MINuTAS DoS CoNTrAToS DE FINANCIAMEN-
To rEEMBoLSÁvEL pArA FINANCIAMENTo 
pArCIAL DA CoNTrApArTIDA NACIoNAL 
DAS opErAçÕES “rEABILITAçÃo DE EDIFÍ-
CIoS – rEABILITAr pArA INCLuIr (ESpAço 
pÚBLICo) – 1ª FASE”, “proLoNGAMENTo DA 
vL7 (AvENIDA EuGÉNIo DE ANDrADE) ATÉ 
À ruA Do LourEIro (vL3 – AvENIDA ATÉ Ao 
MAr)”, “IMpLEMENTAçÃo DE SoLuçÕES DE 
MELhorIA DA ACESSIBILIDADE DE CANAIS 
pEDoNAIS E CLICÁvEIS EM LoCAIS DE rIS-
Co – 2ª FASE”, “rEABILITAçÃo DE EDIFÍCIoS 
NA pLATAForMA CIDADE (INCLuI CENTro 
hISTÓrICo)”, “rEABILITAçÃo DE EDIFÍCIoS 
– rEABILITAr pArA INCLuIr (ESpAço pÚ-
BLICo) – 1ª FASE – ArrANJoS EXTErIorES 
DE vILA D’ESTE”, “ESCoLA BÁSICA Dr. CoS-
TA MAToS”, “CoNSoLIDAçÃo DA ESCArpA 
DA SErrA Do pILAr”, “ESCoLA BÁSICA DE 
vALADArES” E “ESCoLA BÁSICA SophIA DE 
MELLo BrEYNEr, Corvo”
EDoC/2019/26823
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 21, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
08.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade apro-
var as novas minutas dos contratos de financia-
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mento reembolsável para financiamento parcial 
da contrapartida nacional das operações “rea-
bilitação de Edifícios – reabilitar para Incluir 
(espaço público) – 1ª Fase”, “prolongamento 
da vL7 (Avenida Eugénio de Andrade) até à 
rua do Loureiro (vL3 – Avenida até ao Mar)”, 
“Implementação de Soluções de Melhoria da 
Acessibilidade de Canais pedonais e Clicáveis 
em Locais de risco – 2ª Fase”, “reabilitação de 
Edifícios na plataforma Cidade (inclui centro 
histórico)”, “reabilitação de Edifícios – reabili-
tar para Incluir (espaço público) – 1ª Fase – Ar-
ranjos Exteriores de vila d’Este”, “Escola Básica 
Dr. Costa Matos”, “Consolidação da Escarpa da 
Serra do pilar”, “Escola Básica de valadares” e 
“Escola Básica Sophia de Mello Breyner, Corvo” 
e autorizar a contratação do financiamento, nos 
termos informados.
Mais foi deliberado submeter à Assembleia Mu-
nicipal para autorizar a imputação dos encar-
gos do financiamento.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
E A FÁBrICA DA IGrEJA DE S. ovÍDIo pArA 
ApoIo FINANCEIro À AQuISIçÃo DoS pro-
JEToS NECESSÁrIoS pArA AS oBrAS DE 
rEQuALIFICAçÃo DoS ESpAçoS ENvoL-
vENTES À IGrEJA DE S. ovÍDIo, No vALor 
DE €50.000,00 (CINQuENTA MIL EuroS) – 
rETIFICAçÃo DE MINuTA
EDoC/2019/38399
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 22, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
09.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade reti-
ficar a deliberação de 17.06.2019 que aprovou 
a minuta do Acordo de Colaboração a celebrar 
entre o Município de vila Nova de Gaia e a Fá-
brica da Igreja de S. ovídio, passando o seu 
objeto a ser para apoio financeiro à aquisição 
dos projetos necessários para as obras de con-
clusão do auditório da Igreja de S. ovídio, no 
valor de €50.000,00 (cinquenta mil euros), nos 
termos apresentados.
CoNTrATo INTErADMINISTrATIvo DE DE-
LEGAçÃo DE CoMpETÊNCIAS A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
E A uNIÃo DE FrEGuESIAS DE SErZEDo E 

pEroSINho TENDo EM vISTA A proMoçÃo 
E EXECuçÃo DoS TrABALhoS E oBrAS DE 
rECoNSTruçÃo Do JArDIM Do BoDo, No 
MoNTANTE GLoBAL DE €20.000,00 (vINTE 
MIL EuroS) – rETIFICAçÃo DE MINuTA
EDoC/2019/39145
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 23, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
09.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade reti-
ficar a deliberação de 17.06.2019 que aprovou 
a minuta do Contrato Interadministrativo de 
Delegação de Competências a celebrar entre o 
Município de vila Nova de Gaia e a união de 
Freguesias de Serzedo e perosinho, passando o 
seu objeto a ser “para a promoção e execução 
dos trabalhos e obras de reconstrução e insta-
lação do sistema de rega no Jardim do Bodo”, 
no montante global de €20.000,00 (vinte mil 
euros), nos termos apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
E prESErvAr MEMÓrIAS – ASSoCIAçÃo 
CuLTurAL E rECrEATIvA – rANCho FoL-
CLÓrICo pArÓQuIA Do DIvINo SALvADor 
pArA ApoIo FINANCEIro À II FASE DAS 
oBrAS NA SEDE DA “prESErvAr MEMÓrIAS 
– ASSoCIAçÃo CuLTurAL E rECrEATIvA”, 
No vALor ToTAL DE €150.000,00 (CENTo E 
CINQuENTA MIL EuroS) – rETIFICAçÃo DE 
MINuTA
EDoC/2019/37408
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 24, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
09.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade reti-
ficar a deliberação de 17.06.2019 que aprovou 
a minuta relativa ao Acordo de Colaboração a 
celebrar entre o Município de vila Nova de Gaia 
e prESErvAr MEMÓrIAS – Associação Cultu-
ral e recreativa – rancho Folclórico paróquia 
do Divino Salvador, passando o seu objeto a ser 
para apoio à I Fase das obras na sede da “pre-
servar Memórias – Associação Cultural e re-
creativa”, no valor total de €150.000,00 (cento 
e cinquenta mil euros), nos termos apresenta-
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dos e ratificar o estorno efetuado.
ACorDo DE pArCErIA A CELEBrAr ENTrE o 
MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA, A JuNTA 
DE FrEGuESIA DE CANIDELo E o AGrupA-
MENTo DE ESCoLAS D. pEDro I pArA ApoIo 
FINANCEIro À EXECuçÃo DE ArrANJoS NA 
EB2/3 D. pEDro I, No vALor DE €25.000,00 
(vINTE E CINCo MIL EuroS) – rETIFICAçÃo 
DE MINuTA
EDoC/2019/39211
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 25, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
10.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade retifi-
car a deliberação de 27.06.2019 que aprovou a 
minuta relativa ao Acordo de parceria passan-
do o mesmo a ser celebrado entre o Município 
de vila Nova de Gaia, a Junta de Freguesia de 
Canidelo, o Agrupamento de Escolas D. pedro 
I e mais a ApECA – Associação pais da Esco-
la D. pedro I, para apoio financeiro à execução 
de arranjos na EB2/3 D. pedro I, no valor de 
€25.000,00 (vinte e cinco mil euros) nos ter-
mos apresentados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €114,45 (CENTo E CATor-
ZE EuroS E QuArENTA E CINCo CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo Ao porTo, No DIA 03 
DE JuNho DE 2019, SoLICITADo pELA ESCo-
LA BÁSICA DE ArNELAS
EDoC/2019/35377
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 26, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
25.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade apro-
var o pedido de dispensa do pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, no 
valor €114,45 (cento e catorze euros e quarenta 
e cinco cêntimos), para deslocação ao porto, no 
dia 03 de junho de 2019, solicitado pela Escola 
Básica de Arnelas, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €525,29 (QuINhENToS E 
vINTE E CINCo EuroS E vINTE E NovE CÊN-

TIMoS), pArA DESLoCAçÃo A FÁTIMA, No 
DIA 10 DE JuNho DE 2019, SoLICITADo pELA 
pArÓQuIA DE SÃo FÉLIX DA MArINhA
EDoC/2019/36989
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 27, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
25.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade apro-
var o pedido de dispensa do pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, no 
valor €525,29 (quinhentos e vinte e cinco euros 
e vinte e nove cêntimos), para deslocação a Fá-
tima, no dia 10 de junho de 2019, solicitado pela 
paróquia de São Félix da Marinha, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €739,71 (SETECENToS E 
TrINTA E NovE EuroS E SETENTA E uM CÊN-
TIMoS), pArA DESLoCAçÃo A oEIrAS, No 
DIA 10 DE JuNho DE 2019, SoLICITADo pELo 
FuTEBoL CLuBE DE GAIA
EDoC/2019/37026
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 28, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
25.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade apro-
var o pedido de dispensa do pagamento de ta-
xas de utilização de viaturas municipais, isen-
tando 70% do valor de €739,71 (setecentos e 
trinta e nove euros e setenta e um cêntimos), 
ou seja, €517,80 (quinhentos e dezassete euros 
e oitenta cêntimos), para deslocação a oeiras, 
no dia 10 de junho de 2019, solicitado pelo Fu-
tebol Clube de Gaia, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €693,35 (SEISCENToS E 
NovENTA E TrÊS EuroS E TrINTA E CINCo 
CÊNTIMoS), pArA DESLoCAçÃo Ao BoM-
BArrAL, No DIA 10 DE JuNho DE 2019, SoLI-
CITADo pELo Grupo CorAL DA pArÓQuIA 
DE CrESTuMA
EDoC/2019/36956
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 29, 
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apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
25.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade apro-
var o pedido de dispensa do pagamento de ta-
xas de utilização de viaturas municipais, no va-
lor €693,35 (seiscentos e noventa e três euros 
e trinta e cinco cêntimos), para deslocação ao 
Bombarral, no dia 10 de junho de 2019, solicita-
do pelo Grupo Coral da paróquia de Crestuma, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS Mu-
NICIpAIS, No vALor €336,89 (TrEZENToS 
E TrINTA E SEIS EuroS E oITENTA E NovE 
CÊNTIMoS), pArA DESLoCAçÃo A GuIMA-
rÃES E FAFE, No DIA 20 DE JuNho DE 2019, 
SoLICITADo pELA IGrEJA EvANGÉLICA DA 
ALuMIArA
EDoC/2019/39192
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 30, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
02.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade apro-
var o pedido de dispensa do pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, no 
valor €336,89 (trezentos e trinta e seis euros 
e oitenta e nove cêntimos), para deslocação a 
Guimarães e Fafe, no dia 20 de junho de 2019, 
solicitado pela Igreja Evangélica da Alumiara, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €256,53 (DuZENToS E CIN-
QuENTA E SEIS EuroS E CINQuENTA E TrÊS 
CÊNTIMoS), pArA DESLoCAçÃo A AMArAN-
TE, No DIA 22 DE JuNho DE 2019, SoLICITA-
Do pELo Grupo FoLCLÓrICo TrADIçÕES 
Do BAIXo Douro
EDoC/2019/39250
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 31, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
02.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 

isentando 70% do valor €256,53 (duzentos e 
cinquenta e seis euros e cinquenta e três cênti-
mos), ou seja, €179,57 (cento e setenta e nove 
euros e cinquenta e sete cêntimos), para deslo-
cação a Amarante, no dia 22 de junho de 2019, 
solicitado pelo Grupo Folclórico Tradições do 
Baixo Douro, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €294,29 (DuZENToS E No-
vENTA E QuATro EuroS E vINTE E NovE 
CÊNTIMoS), pArA DESLoCAçÃo vILA NovA 
DE CErvEIrA, No DIA 21 DE JuNho DE 2019, 
SoLICITADo pELA ESCoLA BÁSICA DA MA-
rINhA
EDoC/2019/39151
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 32, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
02.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade apro-
var o pedido de dispensa do pagamento de ta-
xas de utilização de viaturas municipais, no va-
lor €294,29 (duzentos e noventa e quatro euros 
e vinte e nove cêntimos), para deslocação a vila 
Nova de Cerveira, no dia 21 de junho de 2019, 
solicitado pela Escola Básica da Marinha, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor €324,13 (TrEZENToS E vIN-
TE E QuATro EuroS E TrEZE CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo A ANADIA, No DIA 16 DE 
JuNho DE 2019, SoLICITADo pELA prESEr-
vAr MEMÓrIAS/ASSoCIAçÃo CuLTurAL E 
rECrEATIvA
EDoC/2019/38569
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 33, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
02.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor €324,13 (trezentos e 
vinte e quatro euros e treze cêntimos), ou seja, 
€226,89 (duzentos e vinte e seis euros e oitenta 
e nove cêntimos), para deslocação a Anadia, no 
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dia 16 de junho de 2019, solicitado pela preser-
var Memórias/Associação Cultural e recreativa, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €253,19 (DuZENToS E CIN-
QuENTA E TrÊS EuroS E DEZANovE CÊN-
TIMoS), pArA DESLoCAçÃo A GuIMArÃES, 
No DIA 17 DE JuNho DE 2019, SoLICITADo 
pELA ASSoCIAçÃo DE pAIS Do JArDIM DE 
INFâNCIA DE pAINçAIS
EDoC/2019/38588
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 34, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
02.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade apro-
var o pedido de dispensa do pagamento de ta-
xas de utilização de viaturas municipais, no va-
lor €253,19 (duzentos e cinquenta e três euros 
e dezanove cêntimos), para deslocação a Gui-
marães, no dia 17 de junho de 2019, solicitado 
pela Associação de pais do Jardim de Infância 
de painçais, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €385,97 (TrEZENToS E oI-
TENTA E CINCo EuroS E NovENTA E SETE 
CÊNTIMoS), pArA DESLoCAçÃo A FÁTIMA, 
No DIA 18 DE JuNho DE 2019, SoLICITADo 
pELo LAr SANTA ISABEL
EDoC/2019/38683
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 35, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
02.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade apro-
var o pedido de dispensa do pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, no 
valor €385,97 (trezentos e oitenta e cinco euros 
e noventa e sete cêntimos), para deslocação a 
Fátima, no dia 18 de junho de 2019, solicitado 
pelo Lar Santa Isabel, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €94,58 (NovENTA E QuA-
Tro EuroS E CINQuENTA E oITo CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo À ESTAçÃo LITorAL DA 

AGuDA, No DIA 18 DE JuNho DE 2019, SoLI-
CITADo pELo JArDIM DE INFâNCIA DE rIBES
EDoC/2019/38847
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 36, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
02.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade apro-
var o pedido de dispensa do pagamento de ta-
xas de utilização de viaturas municipais, no va-
lor €94,58 (noventa e quatro euros e cinquenta 
e oito cêntimos), para deslocação à Estação 
Litoral da Aguda, no dia 18 de junho de 2019, 
solicitado pelo Jardim de Infância de ribes, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €812,72 (oIToCENToS E 
DoZE EuroS E SETENTA E DoIS CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo A LISBoA, NoS DIAS 15 E 
16 DE JuNho DE 2019, SoLICITADo pELo vA-
LADArES GAIA FuTEBoL CLuBE
EDoC/2019/38358
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 37, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
02.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor €812,72 (oitocentos e 
doze euros e setenta e dois cêntimos), ou seja, 
€568,90 (quinhentos e sessenta oito euros e 
noventa cêntimos), para deslocação a Lisboa, 
nos dias 15 e 16 de junho de 2019, solicitado 
pelo valadares Gaia Futebol Clube, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €66,74 (SESSENTA E SEIS 
EuroS E SETENTA E QuATro CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo A MAToSINhoS, No 
DIA 12 DE JuNho DE 2019, SoLICITADo pELA 
FuNDAçÃo DE ASSISTÊNCIA MÉDICA INTEr-
NACIoNAL
EDoC/2019/37393
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 38, 
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apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
02.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade apro-
var o pedido de dispensa do pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, no 
valor €66,74 (sessenta e seis euros e setenta 
e quatro cêntimos), para deslocação a Matosi-
nhos, no dia 12 de junho de 2019, solicitado pela 
Fundação de Assistência Médica Internacional, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €127,70 (CENTo E vINTE E 
SETE EuroS E SETENTA CÊNTIMoS), pArA 
DESLoCAçÃo Ao porTo, No DIA 11 DE Ju-
Nho DE 2019, SoLICITADo pELo JArDIM DE 
INFâNCIA DE GoNDESENDE
EDoC/2019/37058
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 39, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
02.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade apro-
var o pedido de dispensa do pagamento de ta-
xas de utilização de viaturas municipais, no va-
lor €127,70 (cento e vinte e sete euros e setenta 
cêntimos), para deslocação ao porto, no dia 11 
de junho de 2019, solicitado pelo Jardim de In-
fância de Gondesende, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS Mu-
NICIpAIS, No vALor €298,46 (DuZENToS E 
NovENTA E oITo EuroS E QuArENTA E SEIS 
CÊNTIMoS), pArA DESLoCAçÃo A CoIM-
BrA, No DIA 11 DE JuNho DE 2019, SoLICI-
TADo pELA LIGA DoS AMIGoS Do CENTro 
hoSpITALAr DE GAIA
EDoC/2019/37102
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 40, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
02.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade apro-
var o pedido de dispensa do pagamento de ta-
xas de utilização de viaturas municipais, no va-
lor €298,46 (duzentos e noventa e oito euros 
e quarenta e seis cêntimos), para deslocação a 

Coimbra, no dia 11 de junho de 2019, solicitado 
pela Liga dos Amigos do Centro hospitalar de 
Gaia, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €424,31 (QuATroCENToS 
E vINTE E QuATro EuroS E TrINTA E uM 
CÊNTIMoS), pArA DESLoCAçÃo A FÁTIMA, 
No DIA 13 DE JuNho DE 2019, SoLICITADo 
pELo CENTro SoCIAL E pAroQuIAL DE vI-
LAr DE ANDorINho
EDoC/2019/37688
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 41, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
02.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade apro-
var o pedido de dispensa do pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, no 
valor €424,31 (quatrocentos e vinte e quatro 
euros e trinta e um cêntimos), para deslocação 
a Fátima, no dia 13 de junho de 2019, solicitado 
pelo Centro Social e paroquial de vilar de An-
dorinho, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €63,30 (SESSENTA E TrÊS 
EuroS E TrINTA CÊNTIMoS), pArA DESLo-
CAçÃo Ao Zoo SANTo INÁCIo, No DIA 28 
DE JuNho DE 2019, SoLICITADo pELA FuN-
DAçÃo JoAQuIM oLIvEIrA LopES
EDoC/2019/40845
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 42, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
08.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €63,30 (sessenta e três euros e trinta 
cêntimos), para deslocação ao Zoo Santo Iná-
cio, no dia 28 de junho de 2019, solicitado pela 
Fundação Joaquim oliveira Lopes, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €371,72 (TrEZENToS E SE-
TENTA E uM EuroS E SETENTA E DoIS CÊN-
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TIMoS), pArA DESLoCAçÃo A CoIMBrA, No 
DIA 29 DE JuNho DE 2019, SoLICITADo por 
prESErvAr MEMÓrIAS, ASSoCIAçÃo CuL-
TurAL E rECrEATIvA
EDoC/2019/40948
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 43, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
08.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor €371,72 (trezentos e 
setenta e um euros e setenta e dois cêntimos), 
ou seja, €260,20 (duzentos e sessenta euros e 
vinte cêntimos), para deslocação a Coimbra, no 
dia 29 de junho de 2019, solicitado por preser-
var Memórias, Associação Cultural e recreativa, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €111,64 (CENTo E oNZE 
EuroS E SESSENTA E QuATro CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo A ESMorIZ / CorTEGA-
çA, No DIA 28 DE JuNho DE 2019, SoLICITA-
Do pELA AppACDM / vILA NovA DE GAIA
EDoC/2019/40806
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 44, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
08.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade apro-
var o pedido de dispensa do pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, no 
valor €111,64 (cento e onze euros e sessenta e 
quatro cêntimos), para deslocação a Esmoriz / 
Cortegaça, no dia 28 de junho de 2019, solici-
tado pela AppACDM / vila Nova de Gaia, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €43,18 (QuArENTA E TrÊS 
EuroS E DEZoITo CÊNTIMoS), pArA DESLo-
CAçÃo A AvINTES, No DIA 28 DE JuNho DE 
2019, SoLICITADo pELA LIGA DoS AMIGoS 
Do CENTro hoSpITALAr DE GAIA
EDoC/2019/40861
Foi presente o documento referido em epígrafe 

que se anexa no final por fotocópia sob o nº 45, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
08.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade apro-
var o pedido de dispensa do pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, no 
valor €43,18 (quarenta e três euros e dezoito 
cêntimos), para deslocação a Avintes, no dia 28 
de junho de 2019, solicitado pela Liga dos Ami-
gos do Centro hospitalar de Gaia, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €64,83 (SESSENTA E QuA-
Tro EuroS E oITENTA E TrÊS CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo Ao porTo DE LEIXÕES, 
No DIA 26 DE JuNho DE 2019, SoLICITADo 
pELo SErvIço DE pSIQuIATrIA E SAÚDE 
MENTAL Do C.h.v.N.G./E.
EDoC/2019/39981
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 46, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
08.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade apro-
var o pedido de dispensa do pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, no 
valor €64,83 (sessenta e quatro euros e oitenta 
e três cêntimos), para deslocação ao porto de 
Leixões, no dia 26 de junho 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 €639,21 (SEISCENToS E 
TrINTA E NovE EuroS E vINTE E uM CÊN-
TIMoS), pArA DESLoCAçÃo A LISBoA, No 
DIA 27 DE JuNho DE 2019, SoLICITADo pELA 
ACADEMIA SÉNIor DE vILAr DE ANDorI-
Nho
EDoC/2019/40291
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 47, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
08.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade apro-
var o pedido de dispensa do pagamento de 
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taxas de utilização de viaturas municipais, no 
valor €639,21 (seiscentos e trinta e nove euros 
e vinte e um cêntimos), para deslocação a Lis-
boa, no dia 27 de junho de 2019, solicitado pela 
Academia Sénior de vilar de Andorinho, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €142,13 (CENTo E QuA-
rENTA E DoIS EuroS E TrEZE CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo A AZurArA / vILA Do 
CoNDE, No DIA 02 DE JuLho DE 2019, SoLI-
CITADo pELo CENTro hoSpITALAr DE vILA 
NovA DE GAIA
EDoC/2019/41494
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 48, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
09.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade apro-
var o pedido de dispensa do pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, no 
valor €142,13 (cento e quarenta e dois euros e 
treze cêntimos), para deslocação a Azurara / 
vila do Conde, no dia 02 de julho de 2019, soli-
citado pelo Centro hospitalar de vila Nova de 
Gaia, nos termos informados.
ADJuDICAçÃo DEFINITIvA Do LoTE Nº 23 
Do EMprEENDIMENTo hABITACIoNAL DA 
QuINTA DA MArroCA – uNIÃo DE FrEGuE-
SIAS DE SANDIM, oLIvAL, LEvEr E CrESTu-
MA, A FrANQuELIM NuNo DA SILvA pErEI-
rA, pELo vALor DE €9.200,00 (NovE MIL E 
DuZENToS EuroS)
EDoC/2019/31394
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 49, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
04.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade apro-
var a adjudicação definitiva do lote nº 23 do 
Empreendimento habitacional da Quinta da 
Marroca, na união de Freguesias de Sandim, 
olival, Lever e Crestuma, a Franquelim Nuno da 
Silva pereira, pelo valor de €9.200,00, nos ter-
mos informados.
ALIENAçÃo DA rAIZ Do LoTE Nº 24 Do Lo-
TEAMENTo hABITACIoNAL DA QuINTA DA 

MArroCA, SITo NA ruA DA MArroCA, Nº 
289 - uNIÃo DE FrEGuESIAS DE SANDIM, 
oLIvAL, LEvEr E CrESTuMA, pELo vALor 
DE €1.840,00 (MIL oIToCENToS E QuArEN-
TA EuroS) AoS DETENTorES Do DIrEITo 
DE SupErFÍCIE, ELÍSIo DA SILvA BArBoSA E 
ESpoSA MArIA AurorA oLIvEIrA BATISTA 
BArBoSA
EDoC/2019/31398
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 50, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
02.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade apro-
var a alienação da raiz do lote nº 24 do Lotea-
mento habitacional da Quinta da Marroca, sito 
na rua da Marroca, nº 289, união de Fregue-
sias de Sandim, olival, Lever e Crestuma, ins-
crito na matriz predial urbana sob o artigo 2513 
e descrito na Segunda Conservatória do regis-
to predial de vila Nova de Gaia sob o número 
379 – Crestuma, pelo valor de €1.840,00 (mil 
oitocentos e quarenta euros) aos detentores do 
direito de superfície, Elísio da Silva Barbosa e 
esposa, Maria Aurora oliveira Batista Barbosa, 
nos termos informados.
DESAFETAçÃo DA pArCELA DE TErrENo 
CoM A ÁrEA DE 268,60M2, SITA No CAMI-
Nho Do pINhEIro – LuGAr DE LAvADorES, 
FrEGuESIA DE CANIDELo
EDoC/2015/31730
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 51, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
08.07.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 8 vo-
tos a favor do pS e 1 abstenção do ppD/pSD, 
submeter a aprovação da Assembleia Munici-
pal a desafetação do domínio público para o 
domínio privado municipal da parcela de ter-
reno com a área de 268,60m2, sita no Lugar 
de Lavadores, Caminho do pinheiro, freguesia 
de Canidelo, a confrontar do norte com o do-
mínio público e Júlio Alvarenga pereira, do sul 
com domínio público, do nascente com rua da 
Graça e do poente com Caminho do pinheiro, 
omissa na matriz predial rústica e urbana e des-
crita na primeira Conservatória do registo pre-
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dial de vila Nova de Gaia sob parte do núme-
ro 3475 – Canidelo, cedido ao domínio público 
municipal pelo alvará de loteamento nº 16/04 
para colmatação de infraestruturas, nos termos 
informados.
DESAFETAçÃo Do DoMÍNIo pÚBLICo pArA 
o DoMÍNIo prIvADo Do MuNICÍpIo DA pAr-
CELA DE TErrENA CoM A ÁrEA DE 750M2, 
SITA No LuGAr DE S. pAIo, FrEGuESIA DE 
CANIDELo, pArA AMpLIAçÃo DA CApELA DE 
S. pAIo
EDoC/2019/14924
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 52, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
02.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade,  sub-
meter à aprovação da Assembleia Municipal a 
desafetação do domínio público para o domí-
nio privado do Município da parcela de terreno 
com a área de 750 m2, sita no lugar de S. paio 
, freguesia de Canidelo, omissa á matriz e parte 
do descrito sob o nº 2186 de Canidelo, que con-
fronta do norte com Capela de S. paio, do sul 
com rua Manuel Marques Gomes, do nascente 
com rua Manuel Marques Gomes e do poen-
te com Avenida Afonso de Albuquerque, para 
ampliação da Capela de S. paio, nos termos da 
alínea q) do nº 1, do art.º 25 da Lei 75/2013 de 
12 de setembro.
DESAFETAçÃo Do DoMÍNIo pÚBLICo pArA 
o DoMÍNIo prIvADo Do MuNICÍpIo DE uMA 
vIELA QuE IrÁ SEr DIvIDIDA EM DuAS pAr-
CELAS: pArCELA CoM 31M2 E pArCELA CoM 
19M2 – uNIÃo DE FrEGuESIAS DE SErZEDo 
E pEroSINho
EDoC/2019/15455
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 53, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
02.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, sub-
meter à aprovação da Assembleia Municipal, 
nos termos da alínea q), do nº 1, do art.º 25 da 
Lei 75/2013 de 12 de setembro, a desafetação 
do domínio público para o domínio privado do 
Município, de uma viela que irá ser dividida em 
duas parcelas de terreno, assim identificadas:

- parcela com 31 m2, correspondente a parte 
da viela ou carreiro existente na extrema nas-
cente dos prédios privados, sito na rua Nova 
de Brandariz, união  de Freguesias de Serzedo 
e perosinho, omissa á matriz predial rústica e 
urbana e na Conservatória do registo predial; 
confronta do norte com parte da viela, do sul 
com a rua Nova de Brandariz, do nascente com 
António pedro de Almeida Guimarães Moreira e 
do poente com Artur Marmé Diogo.
- parcela com 19 m2, correspondente a parte da 
viela ou carreiro existente na extrema nascente 
dos prédios privados, sito na rua Nova de Bran-
dariz, união de Freguesias de Serzedo e perosi-
nho, omissa á matriz predial rústica e urbana e 
na Conservatória do registo predial; confronta 
do norte com rua Clube de Futebol de perosi-
nho, do sul com parte da viela ou carreiro, do 
nascente com António pedro de Almeida Gui-
marães Moreira e do poente com vera Mónica 
Carvalho Machado.
DECLArAçÃo DE uTILIDADE pÚBLICA CoM 
CArÁCTEr urGENTE DA EXproprIAçÃo DE 
5 pArCELAS, SITAS NA FrEGuESIA DE oLI-
vEIrA Do Douro Do CoNCELho DE vILA 
NovA DE GAIA, DESTINADAS Ao proJETo 
DE CrIAçÃo Do CorrEDor BuS NA AvE-
NIDA vASCo DA GAMA ENTrE A AvENIDA D. 
JoÃo II (vL9) E A roTuNDA DoS ArCoS Do 
SArDÃo
EDoC/2017/64659
Foi presente o documento referido em epígra-
fe que se anexa no final fotocópia sob o nº 54, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
08.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a resolução de Expropriar retificada, 
relativa à Declaração de utilidade pública com 
carácter urgente da Expropriação de 5 par-
celas, sitas na freguesia de oliveira do Douro, 
concelho de vila Nova de Gaia, destinadas ao 
projeto de Criação do Corredor Bus na Avenida 
vasco da Gama entre a avenida D. João II (vL9) 
e a rotunda dos Arcos do Sardão, nos termos 
informados.
CoNSTITuIçÃo DE hIpoTECA SoBrE o DI-
rEITo DE SupErFÍCIE CoNSTITuÍDo A FAvor 
DA ASSoCIAçÃo DA CASA DoS proFESSo-
rErS E EDuCADorES DE GAIA NoS IMÓvEIS 
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DESCrIToS SoB oS NÚMEroS 1666 E 1671 DE 
vILAr Do pArAÍSo
EDoC/2019/13826
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 55, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
08.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, au-
torizar a constituição de hipoteca sobre o direi-
to de superfície constituído a favor da Associa-
ção da Casa dos professores e Educadores de 
Gaia, sobre os seguintes imóveis: 
- terreno com a área de 714,00 m2, sito na rua 
da Barreira, lugar da Telheira, união de fregue-
sias de Mafamude e vilar do paraíso, descrito 
na primeira Conservatória do registo predial de 
vila Nova de Gaia sob o número 1666 - vilar do 
paraíso e inscrito na matriz predial urbana sob 
o artigo 8399 (o qual provém do artigo 4017 da 
extinta freguesia de vilar do paraíso) e
- terreno com a área de 4883,00 m2, sito na 
indicada rua da Barreira, descrito na primeira 
Conservatória do registo predial de vila Nova 
de Gaia sob o número 3242 - vilar do paraíso 
(parte do 1671) e inscrito na matriz predial urba-
na sob o artigo 8401 (o qual provém do artigo 
4018 da extinta freguesia de vilar do paraíso). 
rETIFICAçÃo Ao ACorDo DE CoLABorA-
çÃo CoM A pEv – ApoIo Ao FESTIvAL MA-
rÉS vIvAS
EDoC/2019/41854
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 56, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara para 
conhecimento. 04.07.2019”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
LoCAçÃo DE EQuIpAMENToS DE SoNo-
pLASTIA E LuMINoTÉCNICA / AuDIovISuAIS 
E MuLTIMÉDIA pArA oS EvENToS E CErIMÓ-
NIAS proMovIDAS E/ou ApoIADAS pELo 
MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA
EDoC/2019/25978
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 57, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
02.07.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 8 vo-

tos a favor do pS e 1 abstenção do ppD/pSD, 
nos termos informados, o seguinte:
1 - Autorizar o concurso público com publica-
ção de anúncio no JouE, nos termos da alínea 
a) n.º 1 do art.º 20.º do CCp;
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 no caderno de encargos e respeti-
vos anexos, o programa de concurso e a minuta 
de anúncio;
3 - Definir para a presente aquisição como pre-
ço base o valor de €348.000,00 (trezentos e 
quarenta e oito mil euros) + IvA à taxa legal de 
23%, nos termos do disposto no artigo 47º do 
CCp, publicado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, 
de 29 de janeiro, com a revisão dada pelo Dec. 
Lei 111-B/2017 de 31 de agosto, na atual redação;
4 - Aprovar a constituição dos elementos do 
júri conforme sugerido, a saber: presidente: Má-
rio Duarte; vogal Efetivo: Jaime Barreira; vogal 
Efetivo: rui Barraca; vogal Suplente: Luísa ro-
sário; vogal Suplente: Elsa Afonso;
Mais foi deliberado nos termos dos nºs 1 e 6, 
do artigo 22º do DL 197/99, de 08 de junho, re-
pristinado pela res. da Ar nº 86/2011, de 11.04, 
submeter a deliberação da Assembleia Munici-
pal a devida autorização para assunção de des-
pesa com encargos plurianuais, nos seguintes 
termos:
2019 – 58.000,00€ + IvA 
2020 – 174.000,00€ + IvA 
2021 – 116.000,00€ + IvA
CoNCurSo pÚBLICo pArA CoNTrATAçÃo 
DE EMprEITADA “BIBLIoTECA pÚBLICA Mu-
NICIpAL DE vILA NovA DE GAIA – rEABILI-
TAçÃo E MoDErNIZAçÃo Do EDIFÍCIo” – IN-
DEFErIMENTo Do pEDIDo AprESENTADo 
pELo INTErESSADo CoMporTo, S.A.
EDoC/2019/3181
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 58, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “Indefiro. À Câma-
ra para ratificação. 04.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, ratifi-
car o despacho do Sr. presidente de 04.07.2019 
que indeferiu o pedido de prorrogação de prazo 
para a apresentação de propostas pelo interes-
sado CoMporTo S.A., nos termos informados.
prESTAçÃo DE SErvIçoS No âMBITo Do 
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proJETo “GAIA + SuCESSo” pArA rEForço 
Do ApoIo AoS ALuNoS ATrAvÉS DE EQuI-
pA MuLTIDISCIpLINAr – NÃo ADJuDICAçÃo 
Do prESENTE CoNCurSo
EDoC/2019/14500
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 59, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
02.07.2019”
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues fez uma breve reflexão so-
bre a forma como o presente quadro comunitá-
rio tem vindo a prejudicar o país e, neste caso, 
o município. Que vila Nova de Gaia recebeu o 
maior financiamento de toda a Área Metropo-
litana do porto, destinado a um programa que 
a Câmara criou que se designa “Gaia mais su-
cesso”, que era um programa financiado pelo 
quadro comunitário com uma comparticipação 
nacional financiada pela Câmara Municipal, que 
visava uma intervenção a dois níveis nas esco-
las: primeiro, tecnológico, ou seja, equipamen-
tos que permitissem que os alunos com mais 
debilidades económicas ou sociais, tivessem 
na escola a oportunidade de ter o comple-
mento deste tipo de equipamentos. Segundo, 
componente imaterial, seria ter um conjunto 
de técnicos que apoiavam os alunos em várias 
perspetivas, nomeadamente, na melhoria da 
aprendizagem e também um processo de acom-
panhamento das famílias mais desestruturadas 
e um processo de acompanhamento em áreas 
que não são propriamente avaliáveis na escola, 
mas importantes para o sucesso do aluno, no-
meadamente, a terapia da fala, o rastreio áudio 
visual, etc, que permitam a colmatar e perceber 
o aluno como um fenómeno social total, o aluno 
como um cidadão multidimensional e, para isto, 
foi determinado pelo regulamento do quadro 
comunitário, que é um regulamento que tem o 
seu lado capitalista, que a Câmara só poderia 
recorrer ao mercado. Que a Câmara lançou um 
concurso público, que demorou um ano e meio 
a evoluir, para se chegar ao fim e não ter con-
curso nenhum, porque não houve ninguém a 
candidatar-se. Que a razão deve-se ao facto de 
este tipo de serviços ser prestado por empresas 
durante o período de 3 anos, o que acarretaria 
enormes problemas, isto é, 3 anos não dá para 

amortizar o investimento, não dá para as em-
presas contratarem técnicos de diversas áreas, 
nomeadamente, terapia da fala, psicologia, etc, 
que permitam fazer o acompanhamento dos 
alunos nas escolas, ou seja, todo um conjunto 
de dificuldades que fez com que não houvesse 
nenhuma empresa no país, que se candidatasse 
a prestar o serviço. Que as alternativas seriam: 
primeira, a alternativa de acordo com aquilo 
que poderia ser o quadro da contratação pú-
blica, que seria permitir que a Câmara pudesse 
fazer a negociação o mais direta possível e que 
viabilizasse o projeto. Disse que, neste momen-
to, dezenas de alunos vão ficar desprovidos do 
projeto e não têm nenhuma alternativa. Segun-
da, seria permitir que os “inteligentes” que fize-
ram o regulamento, que não têm conhecimento 
da realidade e do tecido social, que transfor-
maram o processo num rigoroso procedimento 
legal e excluíram aqueles que verdadeiramen-
te estão à espera deste tipo de financiamentos 
para fazer o trabalho, nomeadamente, as mi-
sericórdias, as mutualidades, as IpSS em geral, 
que não podendo candidatar-se, não puderam 
afetar os seus técnicos. Disse ser uma questão 
que merece uma reflexão e espera que o próxi-
mo quadro comunitário não se esqueça que há 
500 anos, foram criadas instituições para aju-
dar os pobres, nomeadamente, a Santa Casa da 
Misericórdia, as mutualidades e as IpSS’s e que 
não tenha uma visão capitalista. Que quando 
o processo foi lançado na Área Metropolitana, 
teve a oportunidade de dizer que o mesmo não 
seria útil, porque, nos municípios grandes, irá 
acontecer o que está acontecer em vila Nova 
de Gaia e, nos municípios pequenos, estes não 
necessitam de lançar procedimentos, vão fazer 
ajustes diretos. Que como em vila Nova de Gaia 
o processo implicava centenas de milhares de 
euros, neste momento, a Câmara não só perdeu 
a oportunidade de adjudicar, como perdeu o di-
nheiro, porque não havendo a possibilidade de 
adjudicar, nem as crianças ficam servidas nem 
o dinheiro é utilizado para outro efeito. Que é 
importante refletir-se sobre o que é que se pre-
tende do futuro, no que diz respeito aos pro-
gramas sociais e de educação. 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, a 
não adjudicação do presente concurso limitado 
com prévia qualificação, atento a que não foi 
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instruída qualquer candidatura, revogando-se a 
decisão de contratar (cfr. al. a) do nº 1, do art.º 
79º e art.º 80º, normativos do CCp, nos termos 
informados.
Mais foi deliberado dar conhecimento à Assem-
bleia Municipal, que aprovou os encargos plu-
rianuais.
Saiu da reunião o Senhor vereador, Dr. José 
Guilherme Saraiva de oliveira Aguiar.

DIREÇÃo MuNICIPAl DE INFRAESTRuTuRAS 
E ESPAÇoS PÚBlICoS

rEABILITAçÃo DE EDIFÍCIo No NÚCLEo pIS-
CATÓrIo DA AGuDA – EDIFÍCIo JuNTo AoS 
BoMBEIroS voLuNTÁrIoS DA AGuDA – DE-
CISÃo DE CoNTrATAr, AprovAçÃo DAS pE-
çAS Do proCEDIMENTo E DEMAIS ELEMEN-
ToS
EDoC/2019/37247
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 60, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
02.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, au-
torizar a abertura do procedimento, aprovar a 
constituição do júri e as peças do procedimen-
to, nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter à autorização da 
Assembleia Municipal, o encargo financeiro da 
obra totalmente adstrito ao ano 2020, em cum-
primento do artº 22º do DL nº 197/99, de 08.06, 
repristinado pela resolução da Ar nº 86/2011 
de 11 de abril.
Entrou na reunião o Senhor vereador, Dr. José 
Guilherme Saraiva de oliveira Aguiar.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXAS pELA INTErrupçÃo DE TrâNSITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “FES-
TAS DE S. pEDro”, rEALIZADo NoS DIAS 28 
E 29 DE JuNho DE 2019, No vALor ToTAL DE 
€389,50 (TrEZENToS E oITENTA E NovE Eu-
roS E CINQuENTA CÊNTIMoS), SoLICITADo 
pELA CoMISSÃo DE FESTAS Do pADroEIro 
DoS pESCADorES DE SÃo pEDro DA AFu-
rADA E pELA uNIÃo DE FrEGuESIAS DE 
SANTA MArINhA E SÃo pEDro DA AFurADA
EDoC/2019/38568
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 61, 

apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
02.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, relativa 
à realização do evento “Festas de S. pedro”, 
realizado nos dias 28 e 29 de junho de 2019, 
no montante de 272,65€ (duzentos e setenta 
e dois euros e sessenta e cinco cêntimos), cor-
respondente a 70% do valor total de €389,50 
(trezentos e oitenta e nove euros e cinquenta 
cêntimos), solicitado pela Comissão de Festas 
do padroeiro dos pescadores de São pedro da 
Afurada e pela união de Freguesias de Santa 
Marinha e São pedro da Afurada, nos termos in-
formados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXAS pELA INTErrupçÃo DE TrâNSITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “DES-
FILE DA MArChA DE ArCoZELo”, rEALIZA-
Do No DIA 29 DE JuNho DE 2019, No vALor 
ToTAL DE €59,60 (CINQuENTA E NovE Eu-
roS E SESSENTA CÊNTIMoS), SoLICITADo 
pELA JuNTA DE FrEGuESIA DE ArCoZELo
EDoC/2019/39457
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 62, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
02.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, relativa 
à realização do evento “Desfile da Marcha de 
Arcozelo”, realizado no dia 29 de junho de 2019, 
no montante de €41,72 (quarenta e um euro e 
setenta e dois cêntimos), correspondente a 
70% do valor total de €59,60 (cinquenta e nove 
euros e sessenta cêntimos), solicitado pela Jun-
ta de Freguesia de Arcozelo, nos termos infor-
mados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXAS pELA INTErrupçÃo DE TrâNSITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “pro-
CISSÃo 31 DE MAIo”, rEALIZADo No DIA 
31 DE MAIo DE 2019, No vALor ToTAL DE 
€86,10 (oITENTA E SEIS EuroS E DEZ CÊNTI-
MoS), SoLICITADo pELA pArÓQuIA DE SÃo 
SALvADor DE GrIJÓ
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EDoC/2019/31755
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 63, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
09.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, relativa 
à realização do evento “procissão 31 de Maio”, 
realizado no dia 31 de maio de 2019, no mon-
tante de 60,27€ (sessenta euros e vinte e sete 
cêntimos), correspondente a 70% do valor total 
de €86,10 (oitenta e seis euros e dez cêntimos), 
solicitado pela paróquia de São Salvador de 
Grijó, nos termos informados.
Saiu da reunião o Senhor vereador, Dr. José 
Guilherme Saraiva de oliveira Aguiar.
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo NA ruA 
SÃo SALvADor – FrEGuESIA DE oLIvEIrA 
Do Douro
EDoC/2018/61003
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 64, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
09.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o texto adicional à postura Municipal 
de Trânsito na rua São Salvador, em oliveira 
do Douro, com a seguinte designação “Exceto 
a veículos de emergência, r.S.u., Transportes 
públicos e veículos autorizados”, considerando 
que deve constar claramente nas exceções os 
“transportes públicos”, nos termos informados.
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo NA ruA 
BECo DAS LAGES – FrEGuESIA DE CANELAS
EDoC/2019/16278
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 65, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
09.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a postura Municipal de Trânsito, nos 
termos informados.
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo NA ruA 
DA rELvA – uNIÃo DE FrEGuESIAS DE GrIJÓ 
E SErMoNDE
EDoC/2019/36442

Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 66, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
09.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a postura Municipal de Trânsito, nos 
termos informados.
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo NA ruA 
DA MÃE D’ÁGuA – uNIÃo DE FrEGuESIAS DE 
GrIJÓ E SErMoNDE
EDoC/2019/34728
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 67, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
09.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a postura Municipal de Trânsito, nos 
termos informados.
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo NA ruA 
ArMANDo TAvArES – uNIÃo DE FrEGuE-
SIAS DE MAFAMuDE E vILAr Do pArAÍSo
EDoC/2019/36824
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 68, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
09.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a postura Municipal de Trânsito, nos 
termos informados.
rEQuALIFICAçÃo E MoDErNIZAçÃo DAS 
INSTALAçÕES DA ESCoLA BÁSICA Dr. CoS-
TA MAToS – propoSTA DE CoNTrATo ADI-
CIoNAL Nº 3
EDoC/2019/37255
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 69, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
08.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a proposta de Contrato Adicional nº 3 
relativo à “requalificação e Modernização das 
Instalações da Escola Básica Dr. Costa Matos”, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 
TAXA rEFErENTE À LICENçA DE TrÊS Lu-
GArES DE ESTACIoNAMENTo prIvATIvo 
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pArA o ANo DE 2019, SIToS NA ruA AFoN-
So ALBuQuErQuE, No vALor DE €6.476,40 
(SEIS MIL QuATroCENToS E SETENTA E SEIS 
EuroS E QuArENTA CÊNTIMoS), SoLICITA-
Do pELo TrIBuNAL DE CoMÉrCIo DE vILA 
NovA DE GAIA
EDoC/2019/7328
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 70, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
09.07.2019”
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 Afonso Albuquerque, no valor de 
€6.476,40 (seis mil quatrocentos e setenta e 
seis euros e quarenta cêntimos), solicitado pelo 
Tribunal de Comércio de vila Nova de Gaia, nos 
termos informados.

DIREÇÃo MuNICIPAl PARA A INCluSÃo 
SoCIAl

pEDIDo DE ApoIo ECoNÓMICo No âMBITo 
Do proGrAMA MuNICIpAL GAIA+INCLuSIvA 
– EIXo ApoIo NA CArÊNCIA ECoNÓMICA E 
EMErGÊNCIA SoCIAL, SoLICITADo por MA-
rIA JÚLIA DE LIMA SAMpAIo
EDoC/2019/38872
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 71, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
25.06.2019”
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 Júlia de Lima Sam-
paio, nos termos informados.
pEDIDo DE ApoIo ECoNÓMICo No âMBITo 
Do proGrAMA MuNICIpAL GAIA+INCLuSIvA 
– EIXo ApoIo NA CArÊNCIA ECoNÓMICA 
E EMErGÊNCIA SoCIAL, SoLICITADo por 
AMÉLIA ESMErALDA pErEIrA
EDoC/2019/38791
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 72, 
apenas no original.

Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
25.06.2019”
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 Amélia Esmeralda pereira, 
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 FÁTIMA MArTINS FErrEIrA
EDoC/2019/39163
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 73, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
02.07.2019”
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 Fátima Martins 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 MA-
rIA DA CoNCEIçÃo oLIvEIrA DA SILvA AN-
DrADE DE JESuS
EDoC/2019/39554
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 74, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
02.07.2019”
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 da Conceição oli-
veira da Silva Andrade de Jesus, nos termos in-
formados.
pEDIDo DE ApoIo ECoNÓMICo No âMBITo 
Do proGrAMA MuNICIpAL GAIA+INCLuSIvA 
– EIXo ApoIo NA CArÊNCIA ECoNÓMICA E 
EMErGÊNCIA SoCIAL, SoLICITADo por MA-
rIA DA CoNCEIçÃo GoMES DA SILvA
EDoC/2019/40865
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Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 75, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
02.07.2019”
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 da Conceição Go-
mes da Silva, nos termos informados.
Entrou na reunião o Senhor vereador, Dr. José 
Guilherme Saraiva de oliveira Aguiar.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 
TAXA DEvIDA pELA uTILIZAçÃo DA pISCI-
NA MuNICIpAL DE MArAvEDI, No vALor DE 
€335,00 (TrEZENToS E TrINTA E CINCo Eu-
roS), SoLICITADo por CLArA hELENA SIL-
vA FrEITAS
EDoC/2019/35410
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 76, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
02.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa devida pela utilização da piscina Muni-
cipal de Maravedi, no valor de €335,00 (trezen-
tos e trinta e cinco euros), solicitado por Clara 
helena Silva Freitas, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 
TAXA DEvIDA pELA uTILIZAçÃo DA pISCI-
NA MuNICIpAL DE MArAvEDI, No vALor DE 
€280,00 (DuZENToS E oITENTA EuroS), So-
LICITADo por MArIA EMÍLIA MoNTEIro DA 
roChA
EDoC/2019/35936
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 77, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
25.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa devida pela utilização da piscina Muni-
cipal de Maravedi, no valor de €280,00 (duzen-
tos e oitenta euros), solicitado por Maria Emília 
Monteiro da rocha, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 

TAXA DEvIDA pELA uTILIZAçÃo DA pISCI-
NA MuNICIpAL DE MArAvEDI, No vALor DE 
€710,00 (SETECENToS E DEZ EuroS), SoLI-
CITADo por oLEG SoSu EM rEprESENTA-
çÃo DoS SEuS FILhoS TrIGÉMIoS, GABrIEL 
FurTuNA SoSu, CAroLINA FurTuNA SoSu 
E SoFIA FurTuNA SoSu
EDoC/2019/9207
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 78, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
25.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa devida pela utilização da piscina Mu-
nicipal de Maravedi, no valor de €710,00 (sete-
centos e dez euros), solicitado por oleg Sosu 
em representação dos seus filhos trigémios, 
Gabriel Furtuna Sosu, Carolina Furtuna Sosu e 
Sofia Furtuna Sosu, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 
TAXA DEvIDA pELA uTILIZAçÃo DA pISCINA 
MuNICIpAL DA GrANJA (DESCoBErTA), No 
vALor DE €80,00 (oITENTA EuroS), No DIA 
05 DE JuLho, pELAS CrIANçAS Do CENTro 
INFANTIL DE CrESTuMA IpSS, No âMBITo Do 
CAMpo DE FÉrIAS
EDoC/2019/38979
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 79, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
08.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento da 
taxa devida pela utilização da piscina Municipal 
da Granja (Descoberta), no valor de €80,00 (oi-
tenta euros), no dia 05 de julho, pelas crianças 
do Centro Infantil de Crestuma IpSS, no âmbito 
do campo de férias, nos termos informados.
CoNTrATo DE pATroCÍNIo DESporTIvo 
A CELEBrAr ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA 
NovA DE GAIA, CMpL – porTo LAZEr – EM-
prESA DE DESporTo E LAZEr Do MuNICÍ-
pIo Do porTo, E.M. E A poDIuM EvENTS, S.A. 
TENDo EM vISTA A rEALIZAçÃo E proMo-
çÃo Do EvENTo “voLTA A porTuGAL EM 
BICICLETA” - rETIFICAçÃo
EDoC/2019/9329
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Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 80, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
08.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, reti-
ficar a deliberação de 18.02.2019 que aprovou a 
o contrato de patrocínio desportivo menciona-
do em epígrafe, passando a ser celebrado entre 
o Município de vila Nova de Gaia, o Município 
do porto e a podium Events, S.A., tendo em vis-
ta a realização e promoção do evento “volta a 
portugal em Bicicleta” e pequenas alterações 
no clausulado, nos termos apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
E A TuNA vETErANA DA uNIvErSIDADE 
porTuCALENSE pArA ApoIo FINANCEIro 
Ao ENCoNTro INTErNACIoNAL DE TuNAS 
vETErANAS – 2019, No vALor DE €1.500,00 
(MIL E QuINhENToS EuroS)
EDoC/2019/41506
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 81, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
04.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre o 
Município de vila Nova de Gaia e a Tuna vete-
rana da universidade portucalense, para apoio 
financeiro ao Encontro Internacional de Tunas 
veteranas – 2019, no valor de €1.500,00 (mil e 
quinhentos euros), nos termos apresentados.
ACorDo DE pArCErIA A CELEBrAr ENTrE 
o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA E A AS-
SoCIAZIoNI SAporI ITALIANI – ppG pArA 
ApoIo FINANCEIro Ao FESTIvAL ITALIANo 
2019, No vALor DE €5.000,00 (CINCo MIL 
EuroS)
EDoC/2019/41595
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 82, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
04.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de parceria a celebrar entre o Mu-
nicípio de vila Nova de Gaia e a ASSoCIAZIoNI 
SAporI ITALIANI – ppG, para apoio financeiro 

ao Festival Italiano 2019, no valor de €5.000,00 
(cinco mil euros), nos termos apresentados.

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 
“FESTA DE SÃo CrISTÓvÃo E SANTo ANTÓ-
NIo DE ALhEIrAS”, A rEALIZAr NoS DIAS 25, 
26, 27 E 28 DE JuLho DE 2019, No vALor DE 
€95,78 (NovENTA E CINCo EuroS E SETEN-
TA E oITo CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA FÁ-
BrICA DA IGrEJA pAroQuIAL DA FrEGuE-
SIA DE SÃo pEDro DE pEDroSo
EDoC/2019/38757
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 83, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
25.06.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa devida pela emissão de licença especial 
de ruído relativa ao evento “Festa de São Cris-
tóvão e Santo António de Alheiras”, a realizar 
nos dias 25, 26, 27 e 28 de julho de 2019, no 
valor de €95,78 (noventa e cinco euros e seten-
ta e oito cêntimos), solicitado pela Fábrica da 
Igreja paroquial 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 
“FESTA EM hoNrA DA NoSSA SENhorA DA 
horA E SANTA MArIA MADALENA”, A rEA-
LIZAr DE 18 A 23 DE JuLho DE 2019, No vA-
Lor DE €189,90 (CENTo E oITENTA E NovE 
EuroS E NovENTA CÊNTIMoS), SoLICITADo 
pELA FrEGuESIA DA MADALENA EM pArCE-
rIA CoM A CoMISSÃo DE FESTAS EM hoNrA 
DA NoSSA SENhorA DA horA E SANTA MA-
rIA MADALENA
EDoC/2019/35733
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 84, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
02.07.2019”
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 em honra da 
Nossa Senhora da hora e Santa Maria Madale-
na”, a realizar de 18 a 23 de julho de 2019, no 
valor de €189,90 (cento e oitenta e nove euros 
e noventa cêntimos), solicitado pela Freguesia 
da Madalena, em parceria com a Comissão de 
Festas em honra da Nossa Senhora da hora e 
Santa Maria Madalena, 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 SÃo MIGuEL”, A rEA-
LIZAr NoS DIAS 24 E 30 DE SETEMBro DE 
2019, No vALor DE €182,90 (CENTo E oITEN-
TA E DoIS EuroS E NovENTA CÊNTIMoS), 
SoLICITADo pELA uNIÃo DE FrEGuESIAS 
DE SANDIM, oLIvAL, LEvEr E CrESTuMA EM 
pArCErIA CoM A CoMISSÃo DE FESTAS DE 
SÃo MIGuEL
EDoC/2019/36459
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 85, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
02.07.2019”
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 São 
Miguel”, a realizar nos dias 24 e 30 de setembro 
de 2019, no valor de €182,90 (cento e oitenta e 
dois euros e noventa cêntimos), solicitado pela 
união de Freguesias de Sandim, olival, Lever e 
Crestuma, em parceria com a Comissão de Fes-
tas de São Miguel, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvENTo “II 
CorrIDA SoLIDÁrIA ArCo ÍrIS ruN”, rEALI-
ZADo No DIA 07 DE JuLho DE 2019, No vA-
Lor DE €53,89 (CINQuENTA E TrÊS EuroS 
E oITENTA E NovE CÊNTIMoS), SoLICITADo 
pELA JuNTA DE FrEGuESIA DE ArCoZELo
EDoC/2019/36497
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 86, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 

02.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa devida pela emissão de licença especial 
de ruído relativa ao evento “II Corrida Solidária 
Arco Íris run”, realizado no dia 07 de julho de 
2019, no valor de €53,89 (cinquenta e três eu-
ros e oitenta e nove cêntimos), solicitado pela 
Junta de Freguesia de Arcozelo, nos termos in-
formados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“FESTA DE FIM DE ANo”, rEALIZADo No DIA 
19 DE JuNho DE 2019, No vALor DE €67,89 
(SESSENTA E SETE EuroS E oITENTA E NovE 
CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA FuNDAçÃo 
CouTo
EDoC/2019/39681
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 87, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
02.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa devida pela emissão de licença especial 
de ruído relativa ao evento “Festa de Fim de 
Ano”, realizado no dia 19 de junho de 2019, no 
valor de €67,89 (sessenta e sete euros e oiten-
ta e nove cêntimos), solicitado pela Fundação 
Couto, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“CorrIDA DE CArrINhoS DE roLAMEN-
ToS”, rEALIZADo No DIA 22 DE JuNho DE 
2019, No vALor DE €79,78 (SETENTA E NovE 
EuroS E SETENTA E oITo CÊNTIMoS), SoLI-
CITADo pELA ASSoCIAçÃo CuLTurAL DES-
porTIvA SÃo JoÃo DA SErrA
EDoC/2019/39605
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 88, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
02.07.2019”
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 “Corrida de Car-
rinhos de rolamentos”, realizado no dia 22 de 
junho de 2019, no valor de €79,78 (setenta e 
nove euros e setenta e oito cêntimos), solici-
tado pela Associação Cultural Desportiva São 
João da Serra, 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 SÃo BENTo E SÃo pE-
Dro”, rEALIZADo NoS DIAS 12, 13, 14 E 15 DE 
JuLho DE 2019, No vALor DE €161,90 (CEN-
To E SESSENTA E uM EuroS E NovENTA 
CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA FÁBrICA DA 
IGrEJA pAroQuIAL DE SÃo pEDro DE pE-
DroSo
EDoC/2019/39521
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 89, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
02.07.2019”
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 
São Bento e São pedro”, realizado nos dias 12, 
13, 14 e 15 de julho de 2019, no valor de €161,90 
(cento e sessenta e um euros e noventa cên-
timos), solicitado pela Fábrica da Igreja paro-
quial de São pedro de pedroso, nos termos in-
formados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“FESTAS EM hoNrA DA NoSSA SENhorA 
DA NAZArÉ”, A rEALIZAr NoS DIAS 23, 24, 
25 E 26 DE AGoSTo DE 2019, No vALor DE 
€161,90 (CENTo E SESSENTA E uM EuroS E 
NovENTA CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA AS-
SoCIAçÃo CoMISSÃo prAIA DA AGuDA DA 
SENhorA DA NAZArÉ
EDoC/2019/39502
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 90, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
02.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 

de taxa devida pela emissão de licença especial 
de ruído relativa ao evento “Festas em honra da 
Nossa Senhora da Nazaré”, a realizar nos dias 
23, 24, 25 e 26 de agosto de 2019, no valor de 
€161,90 (cento e sessenta e um euros e noventa 
cêntimos), solicitado pela Associação Comis-
são praia da Aguda da Senhora da Nazaré, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“FESTA DE FIM DE ANo NA ESCoLA EB1 DA 
GrANJA”, rEALIZADo No DIA 21 DE JuNho 
DE 2019, No vALor DE €67,89 (SESSENTA E 
SETE EuroS E oITENTA E NovE CÊNTIMoS), 
SoLICITADo pELo AGrupAMENTo DE ESCo-
LAS SophIA DE MELLo BrEYNEr
EDoC/2019/39496
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 91, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
02.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa devida pela emissão de licença especial 
de ruído relativa ao evento “Festa de Fim de 
Ano na Escola EB1 da Granja”, realizado no dia 
21 de junho de 2019, no valor de €67,89 (sessen-
ta e sete euros e oitenta e nove cêntimos), soli-
citado pelo Agrupamento de Escolas Sophia de 
Mello Breyner, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“ArrAIAL SoLIDÁrIo A FAvor Do CENTro 
SoCIAL QuE INCLuI A AprESENTAçÃo DA 
MArChA DE SÃo JoÃo”, rEALIZADo No DIA 
29 DE JuNho DE 2019, No vALor DE €52,78 
(CINQuENTA E DoIS EuroS E SETENTA E 
oITo CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA JuNTA 
DE FrEGuESIA DE ArCoZELo
EDoC/2019/39459
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 92, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
02.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
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de taxa devida pela emissão de licença especial 
de ruído relativa ao evento “Arraial Solidário a 
favor do Centro Social que inclui a apresenta-
ção da Marcha de São João”, realizado no dia 
29 de junho de 2019, no valor de €52,78 (cin-
quenta e dois euros e setenta e oito cêntimos), 
solicitado pela Junta de Freguesia de Arcozelo, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“FESTAS DE vErÃo DE SANDIM”, rEALIZADo 
NoS DIAS 05, 06, 07, 08 E 09 DE JuLho DE 
2019, No vALor DE €109,78 (CENTo E NovE 
EuroS E SETENTA E oITo CÊNTIMoS), So-
LICITADo pELA uNIÃo DE FrEGuESIAS DE 
SANDIM, oLIvAL, LEvEr E CrESTuMA
EDoC/2019/39453
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 93, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
02.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa devida pela emissão de licença especial 
de ruído relativa ao evento “Festas de verão de 
Sandim”, realizado nos dias 05, 06, 07, 08 e 09 
de julho de 2019, no valor de €109,78 (cento e 
nove euros e setenta e oito cêntimos), solicita-
do pela união de Freguesias de Sandim, olival, 
Lever e Crestuma, 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 SÃo pEDro”, A rEA-
LIZAr NoS DIAS 19, 20, 21 E 22 DE JuLho DE 
2019, No vALor DE €161,90 (CENTo E SES-
SENTA E uM EuroS E NovENTA CÊNTIMoS), 
SoLICITADo pELA FÁBrICA DA IGrEJA pA-
roQuIAL DA FrEGuESIA DE SANTA MArI-
NhA DE SEIXEZELo
EDoC/2019/38921
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 94, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
02.07.2019”
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 
São pedro”, a realizar nos dias 19, 20, 21 e 22 de 
julho de 2019, no valor de €161,90 (cento e ses-
senta e um euros e noventa cêntimos), solicita-
do pela Fábrica da Igreja paroquial da Fregue-
sia de Santa Marinha de Seixezelo, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“IX FESTA DA BIFANA”, rEALIZADo DE 05 A 
07 DE JuLho DE 2019, No vALor DE €81,78 
(oITENTA E uM EuroS E SETENTA E oITo 
CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA JuNTA DE 
FrEGuESIA DE oLIvEIrA Do Douro
EDoC/2019/37713
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 95, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
02.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa devida pela emissão de licença especial 
de ruído relativa ao evento “IX Festa da Bifana”, 
realizado de 05 a 07 de julho de 2019, no valor 
de €81,78 (oitenta e um euros e setenta e oito 
cêntimos), solicitado pela Junta de Freguesia 
de oliveira do Douro, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“FESTAS EM hoNrA Do SENhor Do TrIuN-
Fo - ArNELAS”, A rEALIZAr DE 17 A 19 DE 
AGoSTo DE 2019, No vALor DE €147,90 
(CENTo E QuArENTA E SETE EuroS E No-
vENTA CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA uNIÃo 
DE FrEGuESIAS DE SANDIM, oLIvAL, LEvEr 
E CrESTuMA
EDoC/2019/41029
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 96, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
08.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa devida pela emissão de licença especial 
de ruído relativa ao evento “Festas em honra 
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do Senhor do Triunfo - Arnelas”, a realizar de 
17 a 19 de agosto de 2019, no valor de €147,90 
(cento e quarenta e sete euros e noventa cên-
timos), solicitado pela união de Freguesias de 
Sandim, olival, Lever e Crestuma, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvEN-
To “FESTA EM hoNrA NoSSA SENhorA 
Do CArMo”, A rEALIZAr NoS DIAS 20 E 21 
DE JuLho DE 2019, No vALor DE €133,90 
(CENTo E TrINTA E TrÊS EuroS E NovEN-
TA CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA FÁBrICA 
DA IGrEJA pAroQuIAL DA FrEGuESIA DE S. 
SALvADor DE pEroSINho
EDoC/2019/38381
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 97, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
08.07.2019”
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 “Festa em honra 
Nossa Senhora do Carmo”, a realizar nos dias 
20 e 21 de julho de 2019, no valor de €133,90 
(cento e trinta e três euros e noventa cêntimos), 
solicitado pela Fábrica da Igreja paroquial da 
Freguesia de S. Salvador de perosinho, nos ter-
mos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“FESTAS DE vErÃo DE oLIvAL”, A rEALIZAr 
DE 19 A 23 DE JuLho DE 2019, No vALor DE 
€109,78 (CENTo E NovE EuroS E SETENTA 
E oITo CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA uNIÃo 
DE FrEGuESIAS DE SANDIM, oLIvAL, LEvEr 
E CrESTuMA
EDoC/2019/42633
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 98, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
08.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa devida pela emissão de licença especial 

de ruído relativa ao evento “Festas de verão de 
olival”, a realizar de 19 a 23 de julho de 2019, 
no valor de €109,78 (cento e nove euros e se-
tenta e oito cêntimos), solicitado pela união de 
Freguesias de Sandim, olival, Lever e Crestuma, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“BEEr SuNSET E pEruA 2019”, A rEALIZAr 
DE 18 A 21 DE JuLho E DE 23 A 25 DE AGoSTo 
DE 2019, No vALor DE €62,89 (SESSENTA E 
DoIS EuroS E oITENTA E NovE CÊNTIMoS), 
SoLICITADo pELA CoMpLETA MENTE – Co-
MuNICAçÃo E EvENToS LDA
EDoC/2019/42516
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 99, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
08.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa devida pela emissão de licença especial 
de ruído relativa ao evento “BEEr SuNSET E 
pEruA 2019”, a realizar de 18 a 21 de julho e de 
23 a 25 de agosto de 2019, no valor de €62,89 
(sessenta e dois euros e oitenta e nove cênti-
mos), solicitado pela Completa Mente – Comu-
nicação e Eventos Lda., nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“21ª EDIçÃo pEroSINho CuLTurAL”, rEA-
LIZADo DE 05 A 14 DE JuLho DE 2019, No 
vALor DE €181,78 (CENTo E oITENTA E uM 
EuroS E SETENTA E oITo CÊNTIMoS), So-
LICITADo pELA uNIÃo DE FrEGuESIAS DE 
SErZEDo E pEroSINho
EDoC/2019/41844
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
100, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
08.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa devida pela emissão de licença especial 
de ruído relativa ao evento “21ª Edição perosi-
nho Cultural”, realizado de 05 a 14 de julho de 



CÂMARA MUNICIPAL

Nº 105 | jULho 2019 | BoLETIM MUNICIPAL

44

2019, no valor de €181,78 (cento e oitenta e um 
euros e setenta e oito cêntimos), solicitado pela 
união de Freguesias de Serzedo e perosinho, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“14º FESTIvAL DE FoLCLorE DA MADALENA”, 
rEALIZADo NoS DIAS 06 E 07 DE JuLho DE 
2019, No vALor DE €67,78 (SESSENTA E SETE 
EuroS E SETENTA E oITo CÊNTIMoS), SoLI-
CITADo pELA JuNTA DE FrEGuESIA DA MA-
DALENA
EDoC/2019/41583
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 101, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
08.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa devida pela emissão de licença especial 
de ruído relativa ao evento “14º Festival de Fol-
clore da Madalena”, realizado nos dias 06 e 07 
de julho de 2019, no valor de €67,78 (sessenta e 
sete euros e setenta e oito cêntimos), solicitado 
pela Junta de Freguesia da Madalena, nos ter-
mos 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 DAS 
NEvES”, A rEALIZAr DE 02 A 04 DE AGoSTo 
DE 2019, No vALor DE €62,89 (SESSENTA E 
DoIS EuroS E oITENTA E NovE CÊNTIMoS), 
SoLICITADo pELA uNIÃo DE FrEGuESIAS DE 
SANDIM, oLIvAL, LEvEr E CrESTuMA
EDoC/2019/41340
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
102, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
08.07.2019”
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 das Neves”, a realizar de 02 a 
04 de agosto de 2019, no valor de €62,89 (ses-
senta e dois euros e oitenta e nove cêntimos), 

solicitado pela união de Freguesias de Sandim, 
olival, Lever e Crestuma, nos termos informa-
dos.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“FESTIvAL DE FoLCLorE”, rEALIZADo NoS 
DIAS 06 E 07 DE JuLho DE 2019, No vALor 
DE €67,78 (SESSENTA E SETE EuroS E SE-
TENTA E oITo CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA 
uNIÃo DE FrEGuESIAS DE GrIJÓ E SErMoN-
DE
EDoC/2019/38929
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
103, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
08.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa devida pela emissão de licença especial 
de ruído relativa ao evento “Festival de Folclo-
re”, realizado nos dias 06 e 07 de julho de 2019, 
no valor de €67,78 (sessenta e sete euros e se-
tenta e oito cêntimos), solicitado pela união de 
Freguesias de Grijó e Sermonde, nos termos in-
formados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“FESTA EM hoNrA DE SÃo TIAGo E SANTA 
ApoLÓNIA”, A rEALIZAr NoS DIAS 25, 26, 
27, 28 E 29 DE JuLho DE 2019, No vALor DE 
€175,90 (CENTo E SETENTA E CINCo EuroS 
E NovENTA CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA 
uNIÃo DE FrEGuESIAS DE SANDIM, oLIvAL, 
LEvEr E CrESTuMA
EDoC/2019/40403
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
104, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
08.07.2019”
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 
São Tiago e Santa Apolónia”, a realizar nos dias 
25, 26, 27, 28 e 29 de julho de 2019, no valor de 
€175,90 (cento e setenta e cinco euros e noven-
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ta cêntimos), solicitado pela união de Fregue-
sias de Sandim, olival, Lever e Crestuma, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“FESTA EM hoNrA DE SANTo ANDrÉ E S. vI-
CENTE FErrEr”, rEALIZADo DE 12 A 15 DE 
JuLho DE 2019, No vALor DE €168,90 (CEN-
To E SESSENTA E oITo EuroS E NovENTA 
CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA CoMISSÃo DE 
FESTA DE CANIDELo
EDoC/2019/41579
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
105, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
08.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa devida pela emissão de licença especial 
de ruído relativa ao evento “Festa em honra de 
Santo André e S. vicente Ferrer”, realizado de 
12 a 15 de julho de 2019, no valor de €168,90 
(cento e sessenta e oito euros e noventa cênti-
mos), solicitado pela Comissão de Festa de Ca-
nidelo, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvEN-
To “CAMINhADA SoLIDÁrIA”, rEALIZADo 
No DIA 13 DE JuLho DE 2019, No vALor DE 
€26,89 (vINTE E SEIS EuroS E oITENTA E 
NovE CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA ASSo-
CIAçÃo prÓ INFâNCIA DE pEDroSo
EDoC/2019/38860
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
106, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
02.07.2019”
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 “Caminhada So-
lidária”, realizado no dia 13 de julho de 2019, no 
valor de €26,89 (vinte e seis euros e oitenta e 
nove cêntimos), solicitado pela Associação pró 
Infância de pedroso, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 

TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“DESFILE DE MArChA SÃo JoANINA DE CA-
NIDELo”, rEALIZADo No DIA 13 DE JuLho 
DE 2019, No vALor DE €52,78 (CINQuENTA E 
DoIS EuroS E SETENTA E oITo CÊNTIMoS), 
SoLICITADo pELA JuNTA DE FrEGuESIA DE 
CANIDELo
EDoC/2019/43079
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 107, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
08.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa devida pela emissão de licença especial 
de ruído relativa ao evento “Desfile de Marcha 
São Joanina de Canidelo”, realizado no dia 13 
de julho de 2019, no valor de €52,78 (cinquenta 
e dois euros e setenta e oito cêntimos), solici-
tado pela Junta de Freguesia de Canidelo, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“FESTAS DE SANTA MArINhA”, A rEALIZAr 
DE 18 A 22 DE JuLho DE 2019, No vALor DE 
€109,78 (CENTo E NovE EuroS E SETENTA 
E oITo CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA uNIÃo 
DE FrEGuESIAS DE SANTA MArINhA E SÃo 
pEDro DA AFurADA EM pArCErIA CoM A 
CoNFrArIA Do SANTÍSSIMo SACrAMENTo
EDoC/2019/42747
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
108, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
10.07.2019”
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 “Festas de San-
ta Marinha”, a realizar de 18 a 22 de julho de 
2019, no valor de €109,78 (cento e nove euros e 
setenta e oito cêntimos), solicitado pela união 
de Freguesias de Santa Marinha e São pedro da 
Afurada em parceria com a Confraria do Santís-
simo Sacramento, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
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TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“GALA DE GAIA É FADo”, rEALIZADo NoS 
DIAS 27 E 28 DE JuLho DE 2019, No vALor 
DE €67,78 (SESSENTA E SETE EuroS E SE-
TENTA E oITo CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA 
FrEGuESIA DE AvINTES
EDoC/2019/43136
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
109, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
10.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
taxa devida pela emissão de licença especial de 
ruído relativa ao evento “Gala de Gaia é Fado”, 
realizado nos dias 27 e 28 de julho de 2019, no 
valor de €67,78 (sessenta e sete euros e setenta 
e oito cêntimos), solicitado pela Freguesia de 
Avintes, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 
TAXA DE puBLICIDADE, No vALor DE €12,57 
(DoZE EuroS E CINQuENTA E SETE CÊNTI-
MoS), proC.º 640/09 – uNIÃo DE FrEGuE-
SIAS DE SErZEDo E pEroSINho, SoLICITADo 
pELA ASSoCIAçÃo DE SoCorroS MÚTuoS 
DE SErZEDo
EDoC/2019/41555
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 110, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
04.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento da taxa 
de publicidade, no valor de €12,57 (doze euros 
e cinquenta e sete cêntimos), proc.º 640/09 – 
união de Freguesias de Serzedo e perosinho, 
solicitado pela Associação de Socorros Mútuos 
de Serzedo, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 
TAXA DE puBLICIDADE, No vALor DE €15,00 
(QuINZE EuroS), proC.º 82/08 – FrEGuESIA 
DE CANELAS, SoLICITADo pELA ASSoCIA-
çÃo DE SoCorroS MÚTuoS DE SErZEDo
EDoC/2019/41561
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 111, 
apenas no original.

Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
04.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento da 
taxa de publicidade, no valor de €15,00 (quin-
ze euros), proc.º 82/08 – Freguesia de Canelas, 
solicitado pela Associação de Socorros Mútuos 
de Serzedo, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 
TAXA DE puBLICIDADE, No vALor DE €20,00 
(vINTE EuroS), proC.º 782/06 – FrEGuESIA 
DE ArCoZELo, SoLICITADo pELA ASSoCIA-
çÃo DE SoCorroS MÚTuoS DE SErZEDo
EDoC/2019/41563
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 112, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
04.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento da 
taxa de publicidade, no valor de €20,00 (vinte 
euros), proc.º 782/06 – Freguesia de Arcozelo, 
solicitado pela Associação de Socorros Mútuos 
de Serzedo, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 
TAXA DE puBLICIDADE, No vALor DE €135,14 
(CENTo E TrINTA E CINCo EuroS E CATor-
ZE CÊNTIMoS), proC.º 781/06 – uNIÃo DE 
FrEGuESIAS DE SErZEDo E pEroSINho, So-
LICITADo pELA ASSoCIAçÃo DE SoCorroS 
MÚTuoS DE SErZEDo
EDoC/2019/41570
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 113, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
04.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento da 
taxa de publicidade, no valor de €135,14 (cento 
e trinta e cinco euros e catorze cêntimos), proc.º 
781/06 – união de Freguesias de Serzedo e pe-
rosinho, solicitado pela Associação de Socorros 
Mútuos de Serzedo, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXA MuNICIpAL DE urBANIZAçÃo, No 
MoNTANTE GLoBAL DE €8.048,89 (oITo 
MIL E QuArENTA E oITo EuroS E oITEN-
TA E NovE CÊNTIMoS) E DA TAXA DE EMIS-
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SÃo Do ALvArÁ DE LICENçA DE oBrAS, No 
MoNTANTE GLoBAL DE €2.870,80 (DoIS MIL 
oIToCENToS E SETENTA EuroS E oITEN-
TA CÊNTIMoS), proC. 1726/18 – pL – uNIÃo 
DE FrEGuESIAS DE SANTA MArINhA E SÃo 
pEDro DA AFurADA, SoLICITADo por ur-
BANFroG LDA
EDoC/2019/41843
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 114, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
04.07.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 8 vo-
tos a favor do pS e 1 abstenção do ppD/pSD, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa municipal de urbanização, no montan-
te global de €8.048,89 (oito mil e quarenta e 
oito euros e oitenta e nove cêntimos) em 50% 
e indeferir o pedido relativo à taxa de emissão 
do alvará de licença de obras, no montante glo-
bal de €2.870,80 (dois mil oitocentos e setenta 
euros e oitenta cêntimos), proc. 1726/18 – pL 
– união de Freguesias de Santa Marinha e São 
pedro da Afurada, solicitado por urBANFroG 
Lda., nos termos informados.
AQuISIçÃo DA pArCELA DE TErrENo CoM 
A ÁrEA AproXIMADA DE 46,0M2, SITA NA 
prACETA SArGENTo SILvA – FrEGuESIA DE 
SÃo FÉLIX DA MArINhA por rAZÕES ASSo-
CIADAS À LEGALIZAçÃo DAS hABITAçÕES 
E Ao ArrANJo urBANÍSTICo DA prACETA, 
proC.º 890/Fu/2003 – FrEGuESIA DE SÃo 
FÉLIX DA MArINhA
EDoC/2017/6618
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 115, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
09.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o interesse público na aquisição da parcela 
de terreno com a área aproximada de 46,0m2, 
sita na praceta Sargento Silva – freguesia de São 
Félix da Marinha, por razões associadas à lega-
lização das habitações e ao arranjo urbanístico 
da praceta, proc.º 890/Fu/2003 – freguesia de 
São Félix da Marinha, nos termos informados.

GAIuRB uRBANISMo E hABITAÇÃo, E.M.
rELATÓrIo MENSAL DAS opErAçÕES ur-
BANÍSTICAS – GAIurB, urBANISMo E hABI-
TAçÃo, E.M.
EDoC/2019/41839
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 116, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
02.07.2019”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
BALANço SoCIAL DA GAIurB, E.M. – 2º TrI-
MESTrE DE 2019
EDoC/2019/41950
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 117, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
02.07.2019”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
DIvErSoS
Foi presente o rESuMo DIÁrIo DE TESourA-
rIA que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
118, apenas no original.
Deliberação: Câmara tomou conhecimento.
Saiu da reunião o Senhor vereador, Dr. José 
Joaquim Cancela Moura.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues deu início à INTErvENçÃo 
DoS MuNÍCIpES:
José henriques de Jesus Silva, freguesia da Ma-
dalena – Disse que, desde 1975, tenta resolver 
uma questão relativa ao indeferimento de um 
pedido de viabilidade de construção, na rua do 
Formigueiro, freguesia da Madalena. Que devi-
do a dificuldades na vida, construiu uma casa 
no local e nunca conseguiu legalizá-la, pelo 
que, solicitou ajuda para resolver a questão.
Manuel Filipe Magalhães oliveira Lima, fregue-
sia de oliveira do Douro – referiu-se à transfe-
rência da habitação social que terá solicitado, 
dizendo que alguém do Gabinete da Sr.ª verea-
dora Dr.ª Marina Ascensão disse-lhe que a res-
posta ser-lhe-ia dada, hoje, na presente reunião.
Dionísio Eusébio Gabriel, freguesia de Santa 
Marinha e S. pedro da Afurada – referiu-se aos 
critérios do concurso Street Food, dizendo que 
terá concorrido e que discorda da classificação 
que lhe foi atribuída.
Carla Manuela pereira Maia, freguesia de São 
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Félix da Marinha – referiu-se à venda ambulan-
te não licenciada de velas e flores, numa car-
rinha de grandes dimensões, que ocorre nas 
imediações do cemitério de Santa Marinha e 
São pedro Afurada, prejudicando as lojas que 
existem nas imediações, as quais encontram-se 
devidamente licenciadas, solicitando que a Câ-
mara tome as devidas diligências.
Maria Fernanda Castro Santos, freguesia de va-
ladares – referiu-se à existência de um terreno 
próximo da sua casa, na rua Sousa Nogueira, o 
qual tem eucaliptos com mais de 10 metros de 
altura, os quais necessitam de ser cortados e o 
terreno limpo.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues relativamente à questão do 
Senhor José henrique de Jesus Silva, disse que, 
neste momento, a Câmara tem um meio para 
poder intervir assim que estiver ativado o plano 
de apoio a cidadãos carenciados, para a exe-
cução das obras em habitações degradadas ou 
para legalização de obras. Disse que o pedido 
de licenciamento da casa já tem umas décadas e 
só não se faz porque, infelizmente, o senhor não 
tem capacidade financeira para pagar os proje-
tos e não por falta de vontade da Câmara. Que 
para colmatar a situação e outras semelhantes, 
a Câmara criou um programa com financiamen-
to próprio, designado Gaia+Inclusiva, num eixo 
específico que não está ainda regulamentado, 
porque implica dinheiro, isto é, pagar projetos 
e abdicar das taxas de legalização. Que entre 
2015/2017, houve um programa de legalização 
de ilegais, quer de casas particulares quer de 
empresas, mas foi um programa em que a Câ-
mara solicitava aos proprietários que apresen-
tassem os projetos. Que se o Senhor Munícipe 
encontrar uma forma de resolver a questão, 
a Câmara agiliza a situação. Que se isso não 
acontecer, até ao final do ano, expectavelmen-
te, acredita que a Câmara vai obter o financia-
mento para esta área e, nessa altura, espera que 
o Sr. Munícipe possa ser contemplado. 
relativamente à questão apresentada pelo Se-
nhor Manuel Filipe Magalhães oliveira Lima, 
disse não ter qualquer resposta para lhe dar, 
porque será contactado pelos técnicos.  
No que diz respeito à intervenção do Senhor 
Dionísio Eusébio Gabriel, disse não entender 
qual a ilegalidade detetada pelo Sr. Munícipe 

no concurso relativo ao Street Food, contudo, 
irá apurar. Que entende que quem fica excluí-
do, fique descontente, mas o concurso foi bem 
elaborado.
relativamente à intervenção da Senhora Dona 
Carla Manuela pereira Maia, disse entender o 
exposto, que quando a polícia vai ao local, a 
pessoa em questão, fecha a carrinha, pelo que, 
não há flagrante delito, contudo, a Câmara está 
empenhada em tentar resolver o assunto.  
No que diz respeito à questão colocada pela 
Senhora Dona Maria Fernanda Castro Santos, 
disse tratar-se de um terreno particular e que 
a Câmara não pode entrar nele para o limpar. 
Que os serviços camarários deslocaram-se ao 
local e concluíram não haver perigo eminente 
de queda dos pinheiros. Que o processo está 
a tramitar no que diz respeito à notificação do 
proprietário do terreno, para proceder à respe-
tiva limpeza. 
E nada mais havendo a tratar, quando eram 17 
horas e 40 minutos, o Senhor presidente da Câ-
mara declarou encerrada a reunião, da qual se 
elaborou a presente ata aprovada, por unani-
midade, nos termos do disposto no nº 1 do art.º 
34.º do CpA e no nº. 1 do art.º 57º do Anexo I da 
Lei nº. 75/2013, de 12 de Setembro, bem como 
do n.º 1 do art.º 11.º do regimento da Câmara 
Municipal de vila Nova de Gaia, aprovado pelo 
Executivo na sua reunião de 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)
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C.1. DESPAChoS

DESPACho N.º 18/DMT/2019
Nos termos e para os efeitos do disposto no ar-
tigo 42° do Código de procedimento Adminis-
trativo, aprovado pelo Decreto-Lei n° 4/2015, 
de 7 de janeiro, durante a minha ausência, no 
período de 22 de julho a 9 de agosto de 2019, 
delego transitoriamente as minhas competên-
cias próprias e subdelegadas, no Senhor Eng.º 
Jorge Manuel Dias de Sousa pereira, Técnico 
Superior.
vila Nova de Gaia, 18 de julho de 2019
A Chefe da Divisão de Mobilidade e Transpor-
tes, (Susana paulino)

DESPACho N.º 19/VMM/2019
horArIo DE JorNADA CoNTINuA

Com a passagem da carga horária de traba-
lho semanal para as 35 horas, em dezembro de 
2015, foi, por mim, estabelecido que a modali-
dade de horário de jornada contínua seria exce-
cionalmente concedida, em situações específi-
cas e devidamente fundamentadas.
posteriormente, em 2016, o Acordo coletivo de 
trabalho n.º 216/2016 definiu que a jornada con-
tínua determina redução do período normal de 
trabalho diário de trinta minutos.
Esta modalidade de horário pode ser adotada 
nos casos de horários específicos e em casos 
excepcionais, devidamente fundamentados, 
identificando-se as situações que, por se so-
breporem à conveniência do serviço, devem ser 
entendidas como prioritárias:
a) Apoio a descendentes menores até aos 3 
anos de idade, isto é, até ao dia em que fazem 
4 anos de idade;
b) Apoio a descendentes maiores de 3 anos de 
idade, com necessidades educativas especiais;
c) Apoio a ascendentes que se encontrem a 
cargo do trabalhador;
d) Doença do trabalhador, desde que compro-
vadamente limitadora da respetiva capacidade 
de trabalho.
volvidos estes anos importa:
I. relembrar regras inerentes à prática da mo-
dalidade de horário;
II. Atualizar a informação relativa aos funda-
mentos que determinaram, em cada processo, 
a prática do horário referido;

III. Informar dirigentes da necessidade de su-
pervisão do cumprimento daquelas regras.
relativamente ao referido em I., recorda-se:
• Prestação ininterrupta de trabalho, salvo um 
período de descanso não superior a 30 (trinta) 
minutos;
• O trabalhador não pode trabalhar mais do que 
5 horas seguidas;
• Realização de duas marcações diárias;
• As consultas médicas são efetuadas, em re-
gra, fora do horário de trabalho;
• Impedimento, em regra, de prestação de tra-
balho suplementar.
• Impedimento, em regra, de acumulação de 
funções.
para cumprimento do referido em II., determino 
que as jornadas contínuas autorizadas até 1 de 
julho de 2019 cessem os seus efeitos a 31 de 
agosto de 2019, devendo os interessados apre-
sentar, querendo, novo requerimento, para aná-
lise e decisão.
Excetua-se desta determinação as jornadas 
contínuas requeridas pelos dirigentes por con-
veniência de serviço, aquelas cujos pressupos-
tos se mantêm e são passíveis de serem veri-
ficadas oficiosamente pelo Departamento de 
pessoal, nomeadamente as situações referidas 
em a) e b) e nos casos de doença que, com-
provadamente, limitou com carácter definitivo 
a capacidade de trabalho.
A 1 de setembro de 2019, o horário a praticar 
pelos trabalhadores que não apresentem qual-
quer pedido de atribuição de novo horário de 
trabalho, será o horário rígido, previsto no arti-
go 112º da Lei do Trabalho em Funções públicas, 
na atual redação e cláusula 7ª do Acordo Cole-
tivo de Trabalho 216/2016.
os eventuais requerimentos a apresentar de-
vem conter fundamentação para apreciação do 
pedido, bem como documentos comprovativos 
das informações apresentadas.
Constituindo competência dos dirigentes pro-
ceder ao controlo efetivo da assiduidade, pon-
tualidade e cumprimento do período normal 
de trabalho por parte dos trabalhadores da sua 
unidade orgânica, a observância pelo cumpri-
mento das regras inerentes à prática da moda-
lidade de horário de trabalho de jornada contí-
nua, é obrigação daqueles.
Ao Departamento de pessoal para concretiza-

C. DESpAChoS E orDENS DE SErvIço
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ção deste Despacho.
o vereador, Manuel António Correia Monteiro

DESPACho N.º 20/2019
retificação ao ponto n° 3 do Despacho n° 25/
DAG/2018 de 23 de abril de 2018
3. por necessidade de assegurar o normal fun-
cionamento dos serviços do Departamento de 
Administração Geral, nas minhas férias, faltas 
ou impedimentos, e nos termos e para efeitos 
do disposto no n° do artigo 42° do Código do 
procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n° 4/2015, de 7 de janeiro, delego 
as minhas competências próprias e subdelega-
das a:
- Sr. Dr. António José Barros Lopes Machado Ai-
res, Chefe de Divisão de Sistemas de Informa-
ção, na respetiva área;
- Sr. Dr. José António Moreira de Melo, Chefe de 
Divisão Administrativa, de Atendimento e Ar-
quivo, na respetiva área;
- Sr. Dr. Manuel Francisco da Cunha e Silva, 
Coordenador da unidade de Gestão de Segu-
ros, na respetiva área.
paços do Concelho de vila Nova de Gaia, 19 de 
julho de 2019
A Diretora do Departamento de Administração 
Geral, (hermenegilda Cunha e Silva)

DESPACho N.º 21/DAQ/2019
por necessidade de assegurar o normal funcio-
namento da Divisão de Auditoria e Qualidade, 
durante a minha ausência por motivo de férias, 
no período de 29 de julho a 14 de agosto de 
2019, e nos termos do disposto no nº 1 do art.º 
42º do Código de procedimento Administra-
tivo, aprovado pelo Decreto-Lei 41/2015, de 7 
de Janeiro, delego as minhas competências ao 
Eng.º Nuno pinhal, Especialista de Informática.
paços do Concelho de vila Nova de Gaia, 24 de 
julho de 2019
Chefe de Divisão de Auditoria e Qualidade, 
(Maria da Luz Alves)

DESPACho N.º 22/2019
por necessidade de assegurar o regular funcio-
namento da Divisão de Turismo, durante a mi-
nha ausência, por motivo de férias, no período 
de 29 de julho a 14 de agosto, e nos termos do 
disposto no n° 1 do art.º 42° do Código do pro-

cedimento Administrativo, aprovado pelo Dec. 
Lei 41/2015, do 07 de janeiro, designo o Dr. Má-
rio reis, Técnico Superior, para exercer funções 
em suplência durante a minha ausência.
vila Nova de Gaia, 26 de julho de 2019.
Chefe de Divisão do Turismo, (Eurico Moreno)

C.2. oRDENS DE SERVIÇo

oRDEM DE SERVIÇo Nº 09/2019
por necessidade de afetação de recursos hu-
manos no Gabinete da Exma. Senhora verea-
dora Dra. Marina Ascensão, decorrido o período 
experimental acordado entre as partes, deter-
mino que a trabalhadora Ana paula Barbosa 
Tavares Lopes, técnica superior, com o n.º de 
ordem 2228, passe a exercer funções no refe-
rido Gabinete, com efeitos ao dia 1 de abril de 
2019, deixando a Divisão de Cultura e juventude 
(equipamento cultural Solar Condes de resen-
de),
Município de vila Nova de Gaia, 17 de junho de 
2019
o vereador, Manuel António Correia Monteiro

oRDEM DE SERVIÇo Nº 10/2019
por necessidade de afetação de recursos huma-
nos na Divisão Administrativa de Atendimento 
e Arquivo - Arquivo Municipal, decorrido o pe-
ríodo experimental acordado entre as partes, 
determino que a trabalhadora Maria de Fátima 
pereira Gonçalves poças Sanahuja, assistente 
técnica, com o número de ordem 1602, passe a 
exercer funções na referida Divisão, com efeitos 
ao dia 21 de janeiro de 2019, deixando a Divisão 
de Apoio às Empresas e ao Emprego.
Município de vila Nova de Gaia, 06 de junho de 
2019
o vereador, Manuel António Correia Monteiro

oRDEM DE SERVIÇo Nº 11/2019
por necessidade de afetação de recursos hu-
manos na Divisão de Manutenção de Equipa-
mentos, decorrido o período experimental 
acordado entre as partes, determino que o tra-
balhador Manuel António pereira Gomes, com o 
nº de ordem 6081, assistente operacional, pas-
se a exercer funções na referida Divisão, com 
efeitos ao dia 15 de abril de 2019, deixando a 



51

 nº 105 | julho 2019 | Boletim municipal

avisos e editais

Divisão de Gestão de Equipamentos e Eventos.
Município de vila Nova de Gaia, 05 de julho de 
2019
o vereador, Manuel António Correia Monteiro

D.1. AVISoS

AVS-CMVNG/2019/406
MANuEL ANTÓNIo CorrEIA MoNTEIro, ve-
reador do pelouro da Administração Geral Muni-
cipal, no uso das competências delegadas pelo 
Exmo. Sr. presidente da Câmara Municipal de 
vila Nova de Gaia através do despacho n.º 47/
pCM/2017, torna público que por deliberação 
da Dig.ma Câmara Municipal, de 18.02.2019 será 
realizado Sorteio, por ato público, a ter lugar 
no dia 05 de Agosto, pelas 10h00m, no Audi-
tório da Assembleia Municipal, sito rua General 
Torres, n.º 1141, 4400-163, neste concelho, para 
atribuição de espaços de venda para o período 
da festividade da Nossa Sr.ª da Saúde.
Serão atribuídos 40 lugares destinados ao exer-
cício da venda ambulante, sitos na rampa do 
Infante Santo e Largo Fronteiro ao Mosteiro da 
Serra do pilar, na freguesia de Santa Marinha e 
S. pedro da Afurada.
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 
6.º do Anexo ao referido regulamento.
os interessados devem apresentar a candida-
tura ao sorteio no Atendimento Municipal, Edi-
fício praça ou pelo endereço eletrónico geral@
cm-gaia.pt no período compreendido entre 18 
a 31 de julho, acompanhada dos seguintes do-
cumentos: 
1. Formulário próprio de candidatura (req. n.º 
503) corretamente preenchido. o formulário 
poderá ser obtido no sítio internet do Município 
(www.cm-gaia.pt) ou presencialmente no Aten-
dimento Municipal;
2. Comprovativo eletrónico de apresentação no 
“Balcão do Empreendedor” da mera comuni-
cação prévia apresentada à Direção Geral das 
Atividades Económicas;
Não serão admitidos ao sorteio candidatos que 
possuam débitos ao Município. 
A cada candidato só poderá ser atribuído um 
lugar.
A organização do sorteio é da responsabilida-
de da Direção Municipal para a Inclusão Social, 
Divisão de Apoio às Empresas e ao Emprego, 
sita na 
Avenida da república, n.º 757, telefone 
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223742400, com horário de funcionamento en-
tre as 09h 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 02 
de julho de 2019,
o vereador, Manuel António Correia Monteiro
Data de publicitação: 04/07/2019

D.2. EDITAIS

EDT-CMVNG/2019/391
(proc. 1531/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 proce-
dimento Administrativo (aprovado pelo Decre-
to-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da afi-
xação do presente Edital, e em cumprimento do 
despacho proferido pelo Senhor vereador do 
pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Manuel 
Monteiro, em 12/06/2019, 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 ter-
reno, sito rua padre Manuel romero vila, junto 
ao nº 131, da união de Freguesias de Santa Ma-
rinha e São pedro da Afurada, deste município, 
da intenção desta autoridade administrativa or-
denar, a execução, a promover no prazo de 15 
dias úteis, da limpeza da vegetação e demais 
resíduos, existentes no referido terreno, promo-
vendo, entre outros, a proliferação de insetos e 
animais rastejantes, e constituindo, por conse-
guinte, um foco de insalubridade e de insegu-
rança (risco de incêndio) no local, em violação 

do disposto no nº 1 do artigo 50.º, do regula-
mento do Serviço de Gestão de resíduos urba-
nos 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 
(1531/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. 
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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/2019/13207
vila Nova de Gaia, 18-06-2019
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 01/07/2019

EDT-CMVNG/2019/393
(proc. 957/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, através 
da afixação do presente Edital, de que, por meu 
despacho de 21/05/2019, foi proferida, nos ter-
mos 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 Arco do Sameiro, junto 
ao nº 130/94, da freguesia de Gulpilhares e va-
ladares, deste concelho, com efeitos a partir do 
próximo dia 22 de julho 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 
Sólidos urbanos e Limpeza pública de vila 
Nova de Gaia, proferida, em 28/09/2018, por 
despacho do Exmo. Senhor vereador do pelou-

ro da Fiscalização Municipal, com competência 
subdelegada pelo despacho nº. 47/pCM/2017, 
de 27 de outubro, do Senhor presidente da Câ-
mara Municipal de vila Nova de Gaia.
Com efeito, por despacho de 14 de setembro 
de 2018, do Exmo. Senhor vereador do pelou-
ro 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 da grande densidade de vege-
tação, existente no terreno, sito na rua do Arco 
do Sameiro, junto ao nº 130/94, da freguesia de 
Gulpilhares e valadares, deste concelho, em vir-
tude 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 
25/10/2018 e em 29/10/2018.
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 7/02/2019, 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 
(957/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/2019/12851
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vila Nova de Gaia, 13-06-2019
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 01/07/2019

EDT-CMVNG/2019/394
TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento de policia Municipal, no uso das 
competências subdelegadas pelo Exmo. Se-
nhor vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despa-
cho n.º 58/vMM/2017 de 09 de Novembro:
Faz saber, que nos termos do art.166º do Có-
digo da Estrada, fica por este meio notificada 
ALICE SILvA QuEIroZ, com última morada co-
nhecida na rua do Fojo, 100 – 1º Dt.º Frt. – S. 
Félix da Marinha, 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 22/02/2019, 
ao abrigo do art.º 164º do Código da Estrada, 
da rua da Ameixoeira, freguesia de Gulpilha-
res, para o Estaleiro Municipal, sito na rua do 
passadouro, Freguesia da Madalena, o veículo 
Ligeiro de passageiros, marca Fiat modelo Tipo, 
matrícula 86-95-Du, por se encontrar estacio-
nado em infração ao art.º49º nº1 alínea f) do Có-
digo 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. nº039/DpM/vA/2019
N/ ref.ª: SAI-pMvNG/2019/1674
vila Nova de Gaia, 14-06-2019 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 01/07/2019

EDT-CMVNG/2019/395
(proc. 22/vT/2019)

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

competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
FAZ SABEr, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº 1 do artigo 112.º do Código de proce-
dimento Administrativo, aprovado pelo Decre-
to-Lei n.º 4/2015, de 7 de Janeiro, através da 
afixação do presente Edital, aos contitulares da 
herança indivisa, aberta por óbito de rosinda 
de Sousa e de Manuel vieira, proprietária da 
edificação sita na rua José Mariani, n.º 342, ca-
sas de 1 a 7, freguesia de Santa Marinha e São 
pedro da Afurada, v. N. GAIA, de que, no âmbito 
do processo Administrativo nº 22/vT/2019, foi 
pelo despacho do Senhor vereador do pelou-
ro da Fiscalização Municipal e vistorias Admi-
nistrativas, Dr. Manuel Monteiro, de 12/06/2019, 
proposta a decisão cujos termos e fundamen-
tos, ora se transcrevem: Em 03.05.2019 foi reali-
zada, a título oficioso, uma vistoria à edificação 
sita na rua José Mariani, n.º 342, casas 1 a 7, 
freguesia de Santa Marinha e São pedro da Afu-
rada, vila Nova de Gaia, nos termos e para os 
efeitos do disposto nos artigos 89.º e seguintes 
do regime Jurídico de urbanização e de Edi-
ficação (rJuE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de Dezembro, na redação que lhe 
é conferida pela legislação subsequente.
Lavrou-se auto da mesma, para cujo teor aqui 
se remete. De acordo com o que nele se mos-
tra referido, em matéria espacial, está em causa 
uma edificação constituída por 7 casas de habi-
tação, térreas, devolutas, localizadas maiorita-
riamente ao longo da estrema noroeste de todo 
o conjunto habitacional onde se integram.
Em matéria de conservação das respetivas es-
truturas, e no que deve relevar para a aprecia-
ção da matéria em causa, importa salientar que 
após análise das patologias assinaladas pelos 
peritos no auto atrás referido, se conclui que 
as mesmas provocam relevantíssima insalubri-
dade e insegurança no local, com situações de 
ameaça de ruína e de perigo portanto, para a 
salubridade e segurança públicas.
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A situação fáctica observada enquadra-se des-
te modo, na previsão legal do n.º 3 do art.º 89.º 
do rJuE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, 
de 16 de Dezembro, na redação que lhe é confe-
rida pela legislação subsequente, preceito que 
confere a esta Câmara Municipal, a faculdade 
de, nomeadamente, ordenar a demolição total 
ou parcial das construções que ameacem ruína 
ou ofereçam perigo para a saúde pública e para 
a segurança das pessoas e bens. 
Nesse sentido, com vista à correção das defi-
ciências assinaladas, deverá ser ordenado à ti-
tularidade do imóvel em apreço, nos temos da-
quele enquadramento legal e com fundamento 
no auto de vistoria e na presente informação, 
no prazo máximo de 45 dias úteis, a execução 
dos seguintes trabalhos: 
1. Face à localização interiorizada destes edifí-
cios, a qual não permite um acesso franco ao 
domínio público, nomeadamente em situação 
de emergência, à fraca qualidade construtiva 
dos mesmos e ao avançado estado de degrada-
ção em que se encontram - estado de ruína - e 
ainda, devido á fraca qualidade tipomorfológica 
dos edifícios, que não garantem as condições 
mínimas de habitabilidade, deverá ser realizada 
a demolição total das construções existentes 
(unidades habitacionais, anexos e instalações 
sanitárias) e a consequente remoção dos es-
combros resultantes de tal intervenção.
2. Limpeza e remoção dos lixos, monos, escom-
bros e vegetação existentes.
3. Tratamento das empenas adjacentes dos 
prédios contíguos, motivadas pelas demolições 
referidas no ponto n.º 1, sob o ponto de vista da 
estanqueidade á água e dos isolamentos térmi-
co e acústico, de acordo com o n.º 1 do art.º 
56.º do regulamento Municipal da urbanização 
e da Edificação (rMuE), caso tal facto se revele 
necessário á manutenção das condições de uti-
lização desses prédios.”
Nessa conformidade, ficam notificados os refe-
ridos contitulares, para ao abrigo do disposto 
nos artigos n.ºs 121.º e 122.º do Código de proce-
dimento Administrativo (CpA), acima referido, 
se pronunciarem por escrito, se assim o deseja-
rem, sobre esta proposta de decisão, no prazo 
máximo de quinze dias, a contar da receção da 
presente notificação. 
Mais se comunica, que no processo se encontra 

um anexo fotográfico ao auto de vistoria, que 
não é afixado juntamente com o presente EDI-
TAL
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(22/vT/2019) 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/2019/12819
vila Nova de Gaia, 13-06-2019
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 01/07/2019

EDT-CMVNG/2019/396
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 60/84
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 
urbanização e Edificação)
Eng.º patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-
-presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de Gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 44/pCM/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 
de outubro de 2017. 
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 18 
de julho 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 60/84 para o lote n.º 2, requeri-
do em nome de MÁrIo LuÍS SoArES LEITE DA 
CoSTA SANToS, que tem como objetivos:
retificação da área do lote, de 804m2 para 
747,42m2, resultante da realização de levanta-
mento topográfico;
Alteração da área de implantação, de 135m2 
para 159m2;
Alteração da cércea de r/chão para cave, r/chão 
e andar.
para efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
27.º ficam os proprietários dos lotes constantes 



Avisos e editAis

Nº 105 | julho 2019 | BoletiM MuNiCiPAl

56

do referido alvará de loteamento notificados 
para se pronunciarem sobre a alteração indica-
da, no prazo de 10 dias. 
o processo n.º 2765/19 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: 01/07/2019

EDT-CMVNG/2019/398
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 43/86
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 
urbanização e Edificação)
Eng.º patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-
-presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de Gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 44/pCM/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 
de outubro de 2017. 
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 
(…), 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 pe-
dido de alteração da licença de loteamento n.º 
43/86 para o lote n.º 109, requerido em nome 
de CLINICA DENTÁrIA DE ATÃES, LDA, que 
tem como objetivo a alteração da mancha de 

implantação levando ao aumento da área de im-
plantação respetiva para 206,40m2 e o aumen-
to da área de construção máxima de 200,00m2 
para 412,80m2.
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 44/19 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: 01/07/2019

EDT-CMVNG/2019/399
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 
(…), e nos termos do disposto no artigo 27.º do 
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Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na 
sua atual redação, que foi apresentado um pe-
dido de alteração da licença de loteamento n.º 
55/87 para o lote n.º 154, requerido em nome 
de oLICETE - CoMÉrICo E SErvIçoS, LDA, 
que tem como objetivo modificar as condições 
das áreas de implantação e construção deixan-
do de ser descritas enquanto 500,00m2 exatos 
e passando a ser descritas enquanto áreas má-
ximas de 500,00m2.
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 2336/19 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: 02/07/2019

EDT-CMVNG/2019/400
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 02/89
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 
urbanização e Edificação)
Eng.º patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-

-presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de Gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 44/pCM/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 
de outubro de 2017. 
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 
(…), 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 pe-
dido de alteração da licença de loteamento n.º 
02/89 para o lote n.º 31, requerido em nome de 
rICArDo FErNANDo SAMAGAIo, que tem 
como objetivo: 
Definição de cave como piso facultativo; 
Definição de anexos como construção faculta-
tiva;
Alteração da área de construção do r/chão, de 
91m2 para 86m2;
Alteração da área de construção do andar, de 
91m2 para 82m2.
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 2137/19 estará disponível para 
consulta, no Serviço de Atendimento da 
GAIurB, E.M., nos dias úteis, das 9.00h às 
16.30h.
o vice-presidente (Eng.º patrocínio Azevedo)
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Data de publicitação: 02/07/2019

EDT-CMVNG/2019/401
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 166 
do Código da Estrada, de que fica por este meio 
notificada a empresa hABIGrANJA CoNSTru-
çÕES E oBrAS pÚBLICAS, LDA, com última 
sede conhecida na rua olívia Teles, n.º 99/101- 
São Félix da Marinha, na qualidade de sujeito 
passivo conforme consta na Conservatória do 
registo de Automóveis, de que a polícia Mu-
nicipal de vila Nova de Gaia removeu no dia 
28/01/2018, ao abrigo do art.º 164º do Código 
da Estrada, da Avenida da república, fregue-
sia de S. Félix da Marinha, para o Estaleiro Mu-
nicipal, sito na rua do passadouro, Freguesia 
da Madalena, o veículo Ligeiro de Mercadorias, 
marca Ford, modelo Fiesta, matrícula 51-47-Go, 
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 021/DpM/vA/2018
N/ ref.ª: SAI-pMvNG/2019/1797
vila Nova de Gaia, 01-07-2019 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 03/07/2019

EDT-CMVNG/2019/402
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 12 respeitante 
à reunião pública realizada no dia 17 de junho 
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, 27 de junho de 2019.
o vereador, Manuel António Correia Monteiro
Data de publicitação: 04/07/2019

EDT-CMVNG/2019/403
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 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 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, 25 de junho de 2019.
o vereador, Manuel António Correia Monteiro
Data de publicitação: 04/07/2019

EDT-CMVNG/2019/404
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 11 respeitante à reunião 
pública realizada no dia 3 de junho de 2019, 
aprovada nos termos do disposto no art.º 27º 
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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, 26 de junho de 2019.
o vereador, Manuel António Correia Monteiro
Data de publicitação: 04/07/2019

EDT-CMVNG/2019/405
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 166 
do Código da Estrada, de que fica por este meio 
notificado pAuLo ANTÓNIo pINTo pErEIrA, 
com última morada conhecida na rua Bravos 
de Campelido, n,º 18 – Cabo do Mundo - perafi-
ta, na qualidade de proprietária conforme cons-
ta na Conservatória do registo de Automóveis, 
de que a polícia Municipal de vila Nova de Gaia 
removeu no dia 17/04/2019, ao abrigo do art.º 
164º do Código da Estrada, da rua do prior, fre-
guesia de Santa Marinha, para o Estaleiro Mu-
nicipal, sito na rua do passadouro, Freguesia 
da Madalena, o veículo Ligeiro de passageiros, 
marca rover modelo 111 Cabrio, matrícula 53-
60-GD (cancelada), por se encontrar estacio-
nado em infração ao art.º163º do Código da Es-
trada.
Dispõe o notificado do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do 
presente Edital, para a reclamação do referido 
veículo, sob pena do mesmo ser considerado 
abandonado e adquirido pela Autarquia, con-
forme o previsto no n.º 4 do art.º 165.º do Có-
digo da Estrada, com as consequências daí re-
sultantes.
E para constar se faz o presente Edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos lugares 
de estilo.
proc. n.º 045/DpM/vA/2019
N/ ref.ª: SAI-pMvNG/2019/1805
vila Nova de Gaia, 03-07-2019 

Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 04/07/2019

EDT-CMVNG/2019/407
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 26 de agosto de 2019, 
segunda-feira, pelas 16,00 horas, nos paços do 
Concelho.
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 
no Gabinete de Atendimento ao Munícipe da 
Câmara até às 16 horas da terça-feira imedia-
tamente anterior à reunião pública agendada 
para aquele dia 26.08.2019.
E para constar se lavrou o presente Edital que 
vai ser afixado no átrio Municipal.
vila Nova de Gaia, 02 de julho de 2019.
o vereador, Manuel António Correia Monteiro
Data de publicitação: 05/07/2019

EDT-CMVNG/2019/408*
N. º 1/2019

Dr MIGuEL MArQuES DE LEMoS roDrI-
GuES, ADMINISTrADor DE "ÁGuAS DE GAIA, 
EM, S.A”. 
TorNA pÚBLICo nos termos do n.º 1 do art.º 
17º do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de agosto, 
os resultados obtidos nas análises efetuadas à 
água destinada ao consumo humano de 1 de ja-
neiro a 31 de março de 2019.
vila Nova de Gaia, 19 de julho de 2019.
o Conselho de Administração, Águas de Gaia, 
EM, SA
Data de publicitação: 05/07/2019
*ver mapas nas últimas páginas do boletim

EDT-CMVNG/2019/409
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 85/83
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 



Avisos e editAis

Nº 105 | julho 2019 | BoletiM MuNiCiPAl

60

n.º 4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 
urbanização e Edificação)
Eng.º patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-
-presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de Gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 44/pCM/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 
de outubro de 2017.
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 1 
de julho 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 85/83 para o lote n.º 13, reque-
rido em nome de ANTÓNIo JoAQuIM MoTA 
SILvA, que tem como objetivo:
regularização da área do lote, de 432m2 para 
424,80m2, resultante da realização de levanta-
mento topográfico;
Legalização dos anexos, destinados a garagem 
e arrumos, com 146,60m2;
regularização da edificação principal, de cave, 
r/chão, andar e aproveitamento do vão de co-
bertura;
Alteração do uso do r/chão, de garagem para 
comércio.
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 3891/18 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: 09/07/2019

EDT-CMVNG/2019/410
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 notificado FI-
LIpE ANDrÉ vENTurA ALMEIDA, com última 
morada conhecida na rua Fernão Lopes, 173 1º 
- Mafamude, na qualidade de proprietário con-
forme consta na Conservatória do registo de 
Automóveis, de que a polícia Municipal de vila 
Nova de Gaia removeu no dia 29/04/2019, ao 
abrigo do art.º 164º do Código da Estrada, da 
rua do volfrâmio, freguesia de Canelas, para o 
Estaleiro Municipal, sito na rua do passadou-
ro, Freguesia da Madalena, o veículo Ligeiro de 
passageiros, marca honda, modelo Civic, ma-
trícula 34-30-GA, por se encontrar estacionado 
em infração ao art.º163º do Código da Estrada
Dispõe o notificado do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do 
presente Edital, para a reclamação do referido 
veículo, sob pena do mesmo ser considerado 
abandonado e adquirido pela Autarquia, con-
forme o previsto no n.º 4 do art.º 165.º do Có-
digo da Estrada, com as consequências daí re-
sultantes
E para constar se faz o presente Edital que vai 
ser afixado no escaparate do átrio dos paços 
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do Concelho
proc. nº 046/DpM/vA/2019
N/ ref.ª: SAI-pMvNG/2019/1807
vila Nova de Gaia, 05-07-2019 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 09/07/2019

EDT-CMVNG/2019/411
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 13 respeitante à 
reunião Extraordinária realizada no dia 27 de 
junho de 2019, aprovada nos termos do dispos-
to 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, 3 de julho de 2019.
o vereador, Manuel António Correia Monteiro
Data de publicitação: 09/07/2019

EDT-CMVNG/2019/412
MANuEL ANTÓNIo CorrEIA MoNTEIro, vE-
rEADor DESTA CâMArA MuNICIpAL, por 
DESpACho Nº. 47/pCM/2017, DE 27 DE ouTu-
Bro DE 2017
FAZ SABEr que, nos termos do n.º 1, do art.º 
56º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, se faz 
publicidade à Minuta da Ata nº 14 respeitante 
à reunião pública realizada no dia 1 de julho 
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, 5 de julho de 2019.
o vereador, Manuel António Correia Monteiro
Data de publicitação: 09/07/2019

EDT-CMVNG/2019/413
(proc. 1619/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 03/07/2019, o(s) proprietário(s), 
arrendatário(s), usufrutuário(s) e demais titu-
lares de direitos reais sobre o terreno, sito na 
travessa da Tapada, junto ao nº 32, da união 
de freguesias de Mafamude e vilar do paraíso, 
deste município, da intenção de ordenar a exe-
cução, a promover no prazo de 15 dias úteis, da 
limpeza da vegetação, existentes no referido 
terreno, promovendo, entre outros, a prolifera-
ção de insetos e animais rastejantes, e consti-
tuindo, por conseguinte, um foco de insalubri-
dade 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 resí-
duos urbanos e Limpeza pública, do Município 
de vila Nova de Gaia. 
Com efeito, decorre do disposto no citado art.º 
50.º, nº 1, que é proibida a existência de 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 dis-
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posto no art.º 71, do citado regulamento, cons-
titui 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 
(1619/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/2019/14217
vila Nova de Gaia, 05-07-2019
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.

Data de publicitação: 10/07/2019

EDT-CMVNG/2019/414
(proc. 1241/SAL/2017)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de Gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 
do nº.1 e nº.3, do art.º 112º do Código de procedi-
mento Administrativo (aprovado pelo Decreto-
-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da afixa-
ção do presente Edital, e em cumprimento do 
despacho proferido pelo Senhor vereador do 
pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Manuel 
Monteiro, em 21/05/2019, 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 ter-
reno/logradouro do prédio, sito na rua da Co-
lónia Balnear, frente ao n.º 392, da freguesia de 
S. Félix da Marinha, deste município, da inten-
ção desta autoridade administrativa ordenar, a 
execução, a promover no prazo de 15 dias úteis, 
da limpeza da vegetação e demais resíduos, 
existentes no referido terreno, promovendo, en-
tre outros, a proliferação de insetos e animais 
rastejantes, e constituindo, por conseguinte, um 
foco de insalubridade e de insegurança (risco 
de incêndio) no local, em violação do disposto 
no art.º 50.º n.º 1 do regulamento do Serviço de 
Gestão de resíduos urbanos e Limpeza públi-
ca. 
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 



63

 nº 105 | julho 2019 | Boletim municipal

avisos e editais

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 
(1241/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/2019/14087
vila Nova de Gaia, 04-07-2019
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 11/07/2019

EDT-CMVNG/2019/415
(proc. 1637/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 21/05/2019, 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 lo-
gradouro de uma habitação devoluta, sita no 
Beco do Canto, nº 6, freguesia de SÃo FÉLIX 
DA MArINhA, deste município, da intenção 
desta autoridade administrativa ordenar, a exe-
cução, a promover no prazo de 15 dias úteis, da 
limpeza da vegetação e demais resíduos, exis-
tentes no referido terreno, promovendo, entre 
outros, a proliferação de insetos e animais ras-
tejantes, e constituindo, por conseguinte, um 
foco de insalubridade e de insegurança (risco 
de incêndio) no local, em violação do disposto 
no em violação do disposto no nº 1 do art.º 50 
do regulamento do Serviço de Gestão de resí-
duos urbanos e Limpeza pública. 
Com efeito, decorre do disposto no citado no 
nº 1 do art.º 50 do regulamento do Serviço de 
Gestão de resíduos urbanos e Limpeza públi-
ca, que fica proibida a existência de árvores, 
arbustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou quais-
quer resíduos nos terrenos ou logradouros dos 
prédios rústicos ou urbanos quando consti-
tuam perigo de incêndio, para o ambiente ou 
para a saúde pública, salvaguardando habitats 
protegidos, classificados ou definidos como de 
elevado interesse municipal e/ou espécies pro-
tegidas por lei. 
Mais se notifica que, de acordo com o dispos-
to nos art.ºs 121.º e 122.º, do Código de pro-
cedimento Administrativo, dispõe(m) de 10 
dias úteis para apresentar as alegações, que 
entender(em) por convenientes, face ao teor da 
intenção, que ora lhe(s) veio a ser comunicada. 
Caso não sejam apresentadas alegações por 
escrito, no prazo de 10 dias úteis, a contar da 
presente notificação, a intenção agora comuni-
cada torna-se efetiva, devendo cumprir com o 
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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 
(1637/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/2019/14075
vila Nova de Gaia, 04-07-2019 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 11/07/2019

EDT-CMVNG/2019/416
(proc. 2192/vT/2018)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de Gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
FAZ SABEr, nos termos do disposto na alínea d) 

do nº 1 do art.º 112.º do Código de procedimento 
Administrativo (CpA), aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 4/2015, de 07 de Janeiro, através da afi-
xação do presente Edital, de que, no âmbito do 
processo Administrativo nº 2192/vT/2018, foi 
por despacho daquele senhor vereador, de 3 de 
julho de 2019, proposta a seguinte decisão final:
“Em 12.06.2019, foi realizada, por iniciativa ofi-
ciosa do Município, uma vistoria à edificação 
sita na rua heróis da pátria, n.º 3067 e rua da 
Estação, n.º 3021, freguesia de Arcozelo, vila 
Nova de Gaia, nos termos e para os efeitos do 
disposto nos artigos 89.º e seguintes do regi-
me Jurídico de urbanização e de Edificação 
(rJuE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, 
de 16 de Dezembro, na redação que lhe é con-
ferida pela legislação subsequente.
Lavrou-se auto da mesma, para o qual se reme-
te. De acordo com o que nele se mostra referido, 
em matéria espacial, está em causa um edifício 
de construção antiga, implantado no enfiamen-
to dos prédios vizinhos adjacentes, devoluto de 
pessoas e bens, de r/chão e 2 Andares e desti-
nado que foi a ocupação habitacional.
Em matéria de conservação do edificado, im-
porta salientar, no que deve relevar para a apre-
ciação da matéria em causa, que é naturalmen-
te a relação da edificação com o espaço público 
adjacente, que após análise das patologias que 
pelos peritos foram elencadas, na sua genera-
lidade e na sua especificidade, se concluiu que 
as mesmas provocam relevante insalubridade e 
insegurança no local, comprometendo ainda, o 
arranjo estético do imóvel.
A situação fáctica observada enquadra-se des-
te modo, na previsão legal dos n.º 2 do art.º 
89.º do rJuE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de Dezembro, na redação que 
lhe é conferida pela legislação subsequente, 
preceito que confere a esta Câmara Municipal, 
a faculdade de, a todo o tempo, determinar a 
execução de obras de conservação necessárias 
à correção de más condições de salubridade e/
ou segurança, ou à melhoria do arranjo estético 
dos edifícios.
Em face ao exposto, e após devida ponderação 
dos elementos instrutórios do processo, deverá, 
nos termos daquele enquadramento legal, com 
vista à correção das patologias atrás referidas 
e da insalubridade, insegurança, e desarran-
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jo estético por elas provocados, ser ordenada 
à parte proprietária do prédio vistoriado, com 
fundamento no auto de vistoria lavrado, e com 
base na presente informação, no prazo máximo 
de máximo de 60 dias úteis, a execução das se-
guintes obras:
- EXTErIor
a) Fachadas
1. remoção da vegetação infestante.
2. Substituição/recolocação de caixilharias, ou 
em alternativa, o emparedamento dos vãos 
com alvenaria rebocada.
b) Cobertura
3. reparação geral da cobertura, incluindo a 
sua estrutura em madeira e rufos.
c) Logradouro 
4. remoção da vegetação infestante.
Nessa conformidade, fica notificada a parte pro-
prietária do imóvel vistoriado, para, de acordo 
com o disposto nos artigos n.ºs 121.º e 122.º do 
Código acima mencionado, se pronunciar por 
escrito, se assim o desejar, sobre esta proposta 
de decisão, no prazo de quinze dias a contar da 
receção da presente notificação.
Mais se comunica, que o processo poderá ser 
consultado naqueles Serviços, entre as 9:00 e 
as 12.30h e entre as 14:00 e as 16:30 h., e que, 
no mesmo se encontra um anexo fotográfico ao 
auto de vistoria, que não é afixado juntamente 
com o presente EDITAL 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: SAI-CMvNG/2019/14287
vila Nova de Gaia, 08-07-2019
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 11/07/2019

EDT-CMVNG/2019/417
(proc. 1872/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 21/05/2019, o(s) proprietário(s), 
arrendatário(s), usufrutuário(s) e demais titu-
lares de direitos reais sobre o terreno, sito na 
rua Senhora do Monte, junto ao nº 1885, casa 
3, da união de freguesias de pedroso e Seixe-
zelo, deste município, da intenção de ordenar a 
execução, a promover no prazo de 15 dias úteis, 
da limpeza da vegetação, existente no referido 
terreno, em situação de risco para o ambien-
te e para a saúde pública no local, em violação 
do disposto no art.º 50º, nº 1, do regulamento 
do Serviço de Gestão de resíduos urbanos e 
Limpeza pública, do Município de vila Nova de 
Gaia. 
Com efeito, decorre do disposto no citado art.º 
50.º, nº 1, que é proibida a existência de 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 nº 6, do arº 50, constitui contraor-
denação, passível de coima. 
Mais se comunica que, de acordo com o dis-
posto nos art.ºs 121.º e 122.º, do Código de pro-
cedimento Administrativo, dispõe(m) de 10 
dias úteis para apresentar as alegações, que 
entender(em) por convenientes, face ao teor da 
intenção, que ora lhe(s) veio a ser comunicada. 
Caso não sejam apresentadas alegações por 
escrito, no prazo de 10 dias úteis, a contar da 
presente notificação, a intenção agora comuni-
cada converter-se-á em ordem efetiva, deven-
do cumprir com o determinado no prazo que 
lhe foi concedido. 
Mais se notifica que, após o decurso do prazo 
concedido para o efeito, e constatada a manu-
tenção da situação de insalubridade e insegu-
rança detetada, nos termos e para os efeitos do 
disposto no n.º 2 do art.º 149.º e ss. do DL n.º 
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442/91, de 15 de novembro, alterado pelo DL n.º 
61/96, de 31/01, aplicável por força do disposto 
no art.º 6.º, do DL n.º 4/2015, de 07/01, será to-
mada posse administrativa do terreno com vis-
ta à execução coerciva dos trabalhos.
A posse administrativa é realizada pelos servi-
ços municipais competentes, mediante a elabo-
ração de um auto de posse onde, para além de 
se identificar o ato aqui expresso, se especifi-
cam demais elementos que se revelem por per-
tinentes elencar. As quantias relativas às despe-
sas realizadas no âmbito da execução coerciva, 
incluindo quaisquer indemnizações ou sanções 
pecuniárias, que a administração tenha de su-
portar para o efeito, são de conta dos infratores. 
Ao prazo aqui fixado acresce uma dilação de 
30 dias. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(1872/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/2019/14011
vila Nova de Gaia, 03-07-2019
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 11/07/2019

EDT-CMVNG/2019/418
(proc. 760/SAL/2016)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de Gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 
do nº.1 e nº.3, do art. 112º do Código de procedi-

mento Administrativo (aprovado pelo Decreto-
-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da afixa-
ção do presente Edital, e em cumprimento do 
despacho proferido pelo Senhor vereador do 
pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Manuel 
Monteiro, em 12/06/2018, ao abrigo da subdele-
gação de competências constante do despacho 
n. 47/pCM/2017 de 27/10, o(s) proprietário(s), 
arrendatário(s), usufrutuário(s) e demais titula-
res de direitos reais sobre o terreno, sito na Tra-
vessa de Bicheiros, traseiras do nº 176, freguesia 
de Gulpilhares e valadares, deste município, da 
intenção desta autoridade administrativa or-
denar, a execução, a promover no prazo de 15 
dias úteis, da limpeza da vegetação e demais 
resíduos, existentes no referido terreno, promo-
vendo, entre outros, a proliferação de insetos e 
animais rastejantes, e constituindo, por conse-
guinte, um foco de insalubridade e de insegu-
rança (risco de incêndio) no local, em violação 
do disposto no art.º 33.º do regulamento Mu-
nicipal de resíduos Sólidos urbanos e Limpeza 
pública do Município de vila Nova de Gaia. 
Com efeito, decorre do disposto no citado art.º 
33.º, que é proibida a existência de árvores, ar-
bustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou quais-
quer resíduos nos terrenos ou logradouros dos 
prédios rústicos ou urbanos quando constituam 
perigo de incêndio ou para a saúde pública, 
sendo que, de acordo com o disposto na alínea 
b) do art.º 49.º, do citado regulamento, consti-
tui contraordenação, passível de coima gradua-
da de uma vez até um máximo de cinco vezes o 
salário mínimo nacional. 
Mais se notifica que, de acordo com o dispos-
to nos art.ºs 121.º e 122.º, do Código de pro-
cedimento Administrativo, dispõe(m) de 10 
dias úteis para apresentar as alegações, que 
entender(em) por convenientes, face ao teor da 
intenção, que ora lhe(s) veio a ser comunicada. 
Caso não sejam apresentadas alegações por 
escrito, no prazo de 10 dias úteis, a contar da 
presente notificação, a intenção agora comuni-
cada converter-se-á em ordem efetiva, deven-
do cumprir com o determinado no prazo que 
lhe foi concedido.
Mais se notifica que, após o decurso do prazo 
concedido para o efeito, e constatada a manu-
tenção da situação de insalubridade e insegu-
rança detetada, nos termos e para os efeitos do 
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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 
(760/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/2019/13164
vila Nova de Gaia, 18-06-2019
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 11/07/2019

EDT-CMVNG/2019/420
(proc. 414/SAL/2019)

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

do pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Ma-
nuel Monteiro, em 4 de junho de 2019, ao abri-
go da subdelegação de competências cons-
tante do despacho n. 47/pCM/2017 de 27 de 
outubro, o(s) proprietário(s), arrendatário(s), 
usufrutuário(s) e demais titulares de direitos 
reais sobre o terreno, sito na ruA vENDA DE 
BAIXo, pArCELA ACIMA Do Nº1029, com fren-
te ainda para a rua venda de Cima - pEDro-
So E SEIXEZELo, deste município, da intenção 
desta autoridade administrativa ordenar, a exe-
cução, a promover no prazo de 15 dias úteis, da 
limpeza da vegetação e demais resíduos, exis-
tentes no referido terreno, promovendo, entre 
outros, a proliferação de insetos e animais ras-
tejantes, e constituindo, por conseguinte, um 
foco de insalubridade e de insegurança (risco 
de incêndio) no local, em violação do disposto 
violação do disposto no nº 1 do art.º 50 do re-
gulamento do Serviço de Gestão de resíduos 
urbanos e Limpeza pública. 
Com efeito, decorre do disposto no citado art.º 
50, nº 1.º, que é fica proibida a existência de ár-
vores, arbustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou 
quaisquer resíduos nos terrenos ou logradouros 
dos prédios rústicos ou urbanos quando cons-
tituam perigo de incêndio, para o ambiente ou 
para a saúde pública, salvaguardando habitats 
protegidos, classificados ou definidos como de 
elevado interesse municipal e/ou espécies pro-
tegidas por lei. 
Mais se notifica que, de acordo com o dispos-
to nos art.ºs 121.º e 122.º, do Código de pro-
cedimento Administrativo, dispõe(m) de 10 
dias úteis para apresentar as alegações, que 
entender(em) por convenientes, face ao teor da 
intenção, que ora lhe(s) veio a ser comunicada. 
Caso não sejam apresentadas alegações por 
escrito, no prazo de 10 dias úteis, a contar da 
presente notificação, a intenção agora comuni-
cada torna-se efetiva, devendo cumprir com o 
determinado no prazo que lhe foi concedido.
Mais se notifica que, após o decurso do prazo 
concedido para o efeito, e constatada a manu-
tenção da situação de insalubridade e insegu-
rança detetada, nos termos e para os efeitos do 
disposto no n.º 2 do art.º 149.º e ss. do DL n.º 
442/91, de 15 de novembro, alterado pelo DL n.º 
61/96, de 31/01, aplicável por força do disposto 
no art.º 6.º, do DL n.º 4/2015, de 07/01, será to-
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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 
(414/SAL/2019) 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/2019/13212
vila Nova de Gaia, 18-06-2019
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 11/07/2019

EDT-CMVNG/2019/422
(proc. 1147/SAL/2017)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de Gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº.1 e nº.3, do art.112º do Código de pro-
cedimento Administrativo (aprovado pelo De-
creto-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da 
afixação do presente Edital, e em cumprimen-
to do despacho proferido Senhor vereador do 
pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Manuel 
Monteiro, em 21/05/2019, o(s) proprietário(s), 
arrendatário(s), usufrutuário(s) e demais titula-
res de direitos reais sobre o terreno, sito na rua 
Senhora do Monte, junto ao nº 1835, da união 

de Freguesias de pedroso e Seixezelo, deste 
município, da intenção de ordenar a execução, 
a promover no prazo de 15 dias úteis, da limpe-
za da vegetação, existente no referido terreno, 
em situação de risco para o ambiente e para a 
saúde pública no local, em violação do disposto 
no art.º 50º, nº 1 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 nº 6, do arº 50, constitui contraor-
denação, passível de coima. 
Mais se comunica que, de acordo com o dis-
posto nos art.ºs 121.º e 122.º, do Código de pro-
cedimento Administrativo, dispõe(m) de 10 
dias úteis para apresentar as alegações, que 
entender(em) por convenientes, face ao teor da 
intenção, que ora lhe(s) veio a ser comunicada. 
Caso não sejam apresentadas alegações por 
escrito, no prazo de 10 dias úteis, a contar da 
presente notificação, a intenção agora comuni-
cada converter-se-á em ordem efetiva, deven-
do cumprir com o determinado no prazo que 
lhe foi concedido. 
Mais se notifica que, após o decurso do prazo 
concedido para o efeito, e constatada a manu-
tenção da situação de insalubridade e insegu-
rança detetada, nos termos e para os efeitos do 
disposto no n.º 2 do art.º 149.º e ss. do DL n.º 
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. 
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Ao prazo aqui fixado acresce uma dilação de 
30 dias. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(1147/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 públicos de costume.
N/ ref.ª: SAI-CMvNG/2019/14146
vila Nova de Gaia, 04-07-2019 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 12/07/2019

EDT-CMVNG/2019/423
MANuEL ANTÓNIo CorrEIA MoNTEIro, vE-
rEADor DESTA CâMArA MuNICIpAL, por 
DESpACho Nº. 47/pCM/2017, DE 27 DE ouTu-
Bro DE 2017
FAZ SABEr que, nos termos do n.º 1, do art.º 
56º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, se faz 
publicidade à Minuta da Ata nº 15 respeitante 
à reunião Extraordinária realizada no dia 8 de 
julho 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, 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, 11 de julho de 2019.
o vereador, Manuel António Correia Monteiro
Data de publicitação: 12/07/2019

EDT-CMVNG/2019/424
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 38/89
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 
urbanização e Edificação)
Eng.º patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-

-presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de Gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 44/pCM/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 
de outubro de 2017.
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 3 
de julho 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 38/89 para o lote n.º 6, requeri-
do em nome de MArCo DIoGo DE ArAÚJo 
vErISSIMo, que tem como objetivo:
retificação da área do lote, de 248m2 para 
225m2, resultante da realização de levantamen-
to topográfico;
Alteração do número de pisos, de r/chão, andar 
e aproveitamento do vão de telhado para cave, 
r/chão e andar.
Alteração das características da cobertura da 
habitação.
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 1936/19 estará disponível 
para consulta, no Serviço de Atendimento 
da GAIurB, E.M., nos dias úteis, das 9.00h às 
16.30h.
o vice-presidente (Eng.º patrocínio Azevedo)
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Data de publicitação: 17/07/2019

EDT-CMVNG/2019/425
(proc. 1620/vT/2018)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de Gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
FAZ SABEr, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº 1 do art.º 112.º do Código de procedi-
mento Administrativo (CpA), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de Janeiro, atra-
vés da afixação do presente Edital, de que, no 
âmbito do processo Administrativo nº 1620/
vT/2018, foi por despacho daquele senhor ve-
reador, de 29 de maio de 2019, proferida a se-
guinte decisão final:
“Em 18 de janeiro de 2019, foi realizada, a título 
oficioso, na sequência da participação efetua-
da por um particular, uma vistoria à edificação 
sita na Avenida da Junqueira, junto ao n.º 715, 
freguesia de Gulpilhares e valadares, v. N. Gaia, 
nos termos e para os efeitos dos artigos n.ºs 
89.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16 de Dezembro, na redação que lhe é conferida 
pela legislação subsequente.
Lavrou-se auto da mesma, para cujo teor aqui 
se remete. De acordo com o que nele foi refe-
rido pelos peritos, está em causa, em matéria 
espacial, uma edificação constituída num muro 
de vedação e de suporte de terras, implanta-
do à face da via pública, com uma extensão de 
cerca de 23M.L. e uma altura média aproximada 
de 1.50M.L, sendo que a zona de suporte é de 
cerca de 0.60M.L.
Em matéria de conservação do edificado, im-
porta salientar que após análise na sua gene-
ralidade e na sua especificidade das patologias 
que apresenta e que pelos peritos foram elen-
cadas, que as mesmas afetam de forma signifi-
cativa, nomeadamente as condições de segu-
rança e de salubridade locais.

A situação fáctica observada enquadra-se des-
te modo, na previsão legal do n.º 2 do art.º 89.º 
do rJuE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, 
de 16 de Dezembro, na redação que lhe é confe-
rida pela legislação subsequente, preceito que 
confere a esta Câmara Municipal, a faculdade 
de, a todo o tempo, determinar a execução de 
obras de conservação necessárias à correção 
de más condições de salubridade e/ou de se-
gurança, ou à melhoria do arranjo estético dos 
edifícios.
Nesse sentido, foi em 18 e 190 03.2019, efetua-
da audiência prévia à parte proprietária, atra-
vés de Edital, atendendo a que a mesma não é 
conhecida no procedimento, relativamente á in-
tenção deste Município lhe ordenar a realização 
das obras de conservação abaixo mencionadas, 
nos termos lá descritos e com os fundamentos 
lá especificados. Não foi no entanto, por ela, 
deduzida qualquer resposta, relativamente á 
proposta de decisão que lhe foi comunicada. 
Em face ao exposto, e após devida ponderação 
dos elementos instrutórios do processo, deverá, 
nos termos daquele enquadramento legal, com 
vista à correção das patologias assinaladas no 
auto de vistoria, e à correção da insegurança e 
insalubridade por elas provocadas, com funda-
mento neste último, na proposta de audiência 
aos interessados, e com base na presente in-
formação, ser ordenado à parte proprietária, no 
prazo máximo de 30 dias úteis, a realização dos 
seguintes trabalhos:
1. uma vez que as características constru-
tivas do muro são desadequadas às funções 
que exerce, deverá ser promovida a construção 
de um novo muro, com recurso a materiais e 
técnicas adequadas á sua função de vedação 
e suporte de terras, adotando ainda, soluções 
adequadas para a drenagem das águas pluviais 
do térreo.
Este novo muro, não deverá ter mais de 1.50M.L 
de altura e deverá cumprir os alinhamentos es-
tudados e aprovados para o local pelo Municí-
pio, de acordo com o previsto na alínea a) do 
n.º 1 do art.º 12.º do regulamento Municipal da 
urbanização e da Edificação (r.M.u.E.) e da alí-
nea i) do n.º 1 e do n.º 3 do art.º 6.º -A do regula-
mento Jurídico da urbanização e da Edificação 
(r.J.u.E) 
Adverte-se a destinatária desta ordem admi-
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nistrativa, de que, caso não cumpra volunta-
riamente com o ordenado, no prazo indicado, 
ficará sujeito (a) à instauração de processo de 
contraordenacional pelo ilícito previsto e puni-
do pelo n.º 1, alínea s) e n.º 4 do art.º 98.º do re-
gime Jurídico da urbanização e da Edificação 
(rJuE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, 
de 16 de Dezembro, na redação que lhe é confe-
rida pela legislação subsequente, punível com 
coima a graduar entre € 500,00 e €10.000, in-
correndo ainda na pratica do crime de desobe-
diência, nos termos do art.º 348.º, n.º 1, alínea b) 
do Código penal, para além das obras poderem 
ser executadas coercivamente pelo Município, 
com custos a seu cargo, nos termos dos artigos 
n.ºs 91.º, 107.º e 108.º, todos daquele diploma le-
gal.
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/2019/14387
vila Nova de Gaia, 09-07-2019
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 17/07/2019

EDT-CMVNG/2019/426
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo - ESTrA-

DA MuNICIpAL 520
MANuEL ANTÓNIo CorrEIA MoNTEIro, vE-
rEADor DA CâMArA MuNICIpAL DE vILA 
NovA DE GAIA
TorNA pÚBLICo que, por deliberação da 
Exma. Câmara Municipal, tomada na reunião de 
1 de abril de 2019, foi aprovada a seguinte poS-
TurA MuNICIpAL DE TrâNSITo:
- Implementação de limite máximo de velocida-
de de 40Km/h na E.M. 520, num determinado 
troço, de acordo com o esquema em anexo
para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de Gaia, 4 de julho de 2019
o vereador, Manuel António Correia Monteiro
Data de publicitação: 19/07/2019

EDT-CMVNG/2019/427
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 178/76 (1ª e 2ª fase) e 60/77
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 

n.º 4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 
urbanização e Edificação)
Eng.º patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-
-presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de Gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 44/pCM/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 
de outubro de 2017. 
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 11 
de julho 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.º178/76 (1ª e 2ª fase) e 60/77 
para os lotes n.º 79 e 80, requerido em nome de 
CoNSTruçÕES pINho,oLIvEIrA & FºS, Ld.ª, 
que tem como objetivo:
a) Fusão dos lotes 79 e 80 num lote a designar 
por 79 que por levantamento topográfico apre-
senta 567,45m2 de área;
b) Alteração da área total do lote de 567,45m2 
para 345,10m2 por definição de 222,35m2 de 
área de cedência ao domínio público;
c) Aumento da mancha de implantação de cer-
ca de 308,00m2 para 403,30m2;
d) Aumento da área de construção de 
1232,00m2 para 1555,00m2;
e) Eliminação da área de cave passando o esta-
cionamento para o rés-do-chão e mantendo a 
cércea de 4 pisos acima da cota da soleira.
para efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
27.º ficam os proprietários dos lotes constantes 
do referido alvará de loteamento notificados 
para se pronunciarem sobre a alteração indica-
da, no prazo de 10 dias. 
o processo n.º 765/19 estará disponível para con-
sulta, no Serviço de Atendimento da GAIurB, 
E.M., nos dias úteis, das 9.00h às 16.30h. 
o vereador, Manuel António Correia Monteiro
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Data de publicitação: 19/07/2019

EDT-CMVNG/2019/430
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 08/02
(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 16 
de julho 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 08/02 para os lotes 28 e 29, re-
querido em nome de A.r. INvESTIMENToS E 
CoNSuLTorIA, S.A., que tem como objetivos:
Fusão dos lotes 28 e 29;
Definição de habitação unifamiliar, com área 
máxima de implantação de 508,01m2 e área de 
construção de 792,30m2;
Alteração da cércea, de cave, r/chão e aprovei-
tamento do vão de telhado para cave e r/chão.
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 2723/19 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: 22/07/2019

EDT-CMVNG/2019/432
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 60/84
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 
urbanização e Edificação)
Eng.º patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-
-presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de Gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 44/pCM/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 
de outubro de 2017. 
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 18 
de julho 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 60/84 para o lote n.º 2, requeri-
do em nome de MÁrIo LuÍS SoArES LEITE DA 
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CoSTA SANToS, que tem como objetivos:
retificação da área do lote, de 804m2 para 
747,42m2, resultante da realização de levanta-
mento topográfico;
Alteração da área de implantação, de 135m2 
para 159m2; 
Alteração da cércea de r/chão para cave, r/chão 
e andar.
para efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
27.º ficam os proprietários dos lotes constantes 
do referido alvará de loteamento notificados 
para se pronunciarem sobre a alteração indica-
da, no prazo de 10 dias. 
o processo n.º 2765/19 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: 25/07/2019

EDT-CMVNG/2019/436
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 33/96
(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 
18/07/2019, e nos termos do disposto no artigo 
27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezem-
bro na sua atual redação, que foi apresentado 
um pedido de alteração da licença de lotea-
mento n.º 33/96 para o lote n.º 39, requerido 
em nome de SENQuAL - SoCIEDADE DE EN-
GENhArIA E QuALIDADE, LDA, que tem como 
objetivo a alteração de uso do lote 39 de arma-
zém para armazém e serviços. 
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 3374/19 estará disponível 
para consulta, no Serviço de Atendimento 
da GAIurB, E.M., nos dias úteis, das 9.00h às 
16.30h. 
o vice-presidente (Eng.º patrocínio Azevedo)

Data de publicitação: 29/07/2019

EDT-CMVNG/2019/437
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 14/97
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 
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urbanização e Edificação)
Eng.º patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-
-presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de Gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 44/pCM/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 
de outubro de 2017. 
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 
(…), 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 pe-
dido de alteração da licença de loteamento n.º 
14/97 para o lote n.º 11, requerido em nome de 
CArLA pATrÍCIA rEIS DE CArvALho DA SIL-
vA, que tem como objetivo a alteração da co-
bertura da habitação, 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 2590/19 estará disponível 
para consulta, no Serviço de Atendimento 
da GAIurB, E.M., nos dias úteis, das 9.00h às 
16.30h. 
o vice-presidente (Eng.º patrocínio Azevedo)

Data de publicitação: 29/07/2019 
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Município de Vila Nova de Gaia em
http://www.cm-gaia.pt/
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Gabinete de Atendimento ao Munícipe 

através de impressão/fotocópia e 
pago de acordo com o definido na 
Tabela de Taxas e Outras Receitas 
do Município de Vila Nova de Gaia.
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