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A.1. AtA N.º 17
rEUNIÃo EXTrAorDINÁrIA DA CâmArA 
rEALIZADA 
Nos PAços Do mUNICÍPIo DE vILA NovA DE 
GAIA Em 05 DE AGosTo DE 2019
PrEsENTEs:
- o senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues
- o senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
moura
- o senhor vereador, Dr. José Guilherme sarai-
va de oliveira Aguiar
- o senhor vereador, Dr. manuel António Cor-
reia monteiro 
- A senhora vereadora, Engª. Paula Cristina 
martins Carvalhal
- o senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro
- o senhor vereador, Arq. José valentim Pinto 
miranda
- o senhor vereador, Dr. Elísio Ferreira Pinto
- A senhora vereadora, Dra. marina raquel Lo-
pes mendes Ascensão
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, Eng.º Patrocínio miguel 
vieira de Azevedo
- A senwhora vereadora, Dra. maria Elisa vieira 
da silva Cidade oliveira 
PrEsIDIU À rEUNIÃo: 
- o senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues.
sECrETArIoU A rEUNIÃo: 
- A senhora Diretora municipal de Administra-
ção e Finanças, Dra. manuela Garrido.
horA DA ABErTUrA: 15 horas e 5 minutos.
horA DE ENCErrAmENTo: 16 horas e 45 mi-
nutos.

PErÍoDo ANTEs DA orDEm Do DIA
PoNTo PrÉvIo Nº 1

o senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
moura apresentou um voto de louvor que a se-
guir se transcreve:
“voTo DE LoUvor
No passado dia 14 de julho, Portugal sagrou-se, 
em Barcelona, campeão mundial de hóquei pa-
tins pela décima sexta vez, ao bater a Argentina 

no desempate por grandes penalidades.
Não obstante, é a própria estatística que faz 
evidenciar a importância deste título.
Este foi o primeiro título mundial nos últimos 
16 anos. Fora do território nacional, Portugal 
não vencia um título desde 1993, ou seja, há 26 
anos, e apenas se tinha sagrado campeão mun-
dial em Espanha, uma vez, em 1960. 
Dos atletas que integram a seleção nacional 
campeã do mundo, destacam-se dois gaienses 
que deverão merecer o reconhecimento ao mé-
rito, por parte do município, Jorge silva e Telmo 
Pinto.
são dois gaienses, atletas de alta competição, 
formados em clubes de vila Nova de Gaia.
o primeiro no ACD Gulpilhares e o segundo no 
hóquei Clube dos Carvalhos. Ambos têm per-
cursos desportivos consolidados, mas estão em 
fases diferentes das respetivas carreiras. Jorge 
silva é atualmente de atleta da UD oliveiren-
se, e está em final de carreira, repartindo a sua 
prestação, maioritariamente no FC Porto, de-
pois de também ter passado pela AA Espinho e 
Candelária. o Telmo Pinto na plenitude do seu 
percurso desportivo, rumará este ano ao sC de 
Portugal, depois das passagens por FC Porto e 
valongo.
mas ambos são campeões do mundo e todos 
os gaienses, naturalmente, têm orgulho e parti-
lham o sentimento desta conquista.
Nestes termos,
o Grupo de vereadores do PsD, propõe um voto 
de louvor à seleção nacional de hóquei patins, 
que se sagrou campeã mundial e, em particular 
aos atletas gaiense Jorge silva e Telmo Pinto, 
pela mais recente conquista internacional. 
mais propõem que, como forma de reconheci-
mento pelo respetivo percurso desportivo, lhe 
seja atribuída a medalha de mérito municipal, 
caso ainda não tenham sido galardoados com 
esta distinção. 
vila Nova de Gaia, 5 de agosto de 2019.
o Grupo de vereadores na Câmara municipal 
de vila Nova de Gaia”
o senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse considerar o presente 
assunto aprovado por unanimidade, devendo 
ser dado conhecimento da presente delibera-
ção aos atletas. 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
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aprovar o voto de Louvor à seleção Nacional de 
hóquei em Patins, que se sagrou campeã mun-
dial no passado dia 14 de julho em Barcelona, 
dando conhecimento à equipa da deliberação.

PoNTo PrÉvIo Nº 2
o senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
moura, apresentou um voto de pesar que a se-
guir se transcreve:
“voTo DE PEsAr
Faleceu no passado dia 25 de julho, Joaquim 
oliveira Félix.
mais do que as palavras de circunstância, im-
porta a memória do exemplo, de quem fez mui-
to caminho connosco.
Foi presidente da Junta de Freguesia de ser-
monde durante 25 anos, entre 1979 e 2005, na 
qual já havia desempenhado anteriormente, en-
tre 1976 e 1979, as funções de tesoureiro. 
militante do PsD, desde sempre, foi um assu-
mido e convicto defensor das causas sociais-
-democratas.
É o rosto, uma transformação, sem preceden-
tes, da freguesia mais pequena concelho, ao ní-
vel das infraestruturas, dos equipamentos e da 
qualidade de vida dos seus concidadãos.
Foi um empreendedor nato, que amava e servia 
a sua terra, com a dedicação e a autenticidade 
que todos lhe reconheciam.
Um percurso de vida que deve ser relevado 
neste momento em que queremos evocar a sua 
memória.
Nestes termos, 
Partilhando o sentimento de dor, propõe-se 
que a Câmara municipal de vila Nova de Gaia 
delibere um voto de pesar pelo falecimento de 
Joaquim oliveira Félix, endereçando as condo-
lências à família, aos amigos e a todos os que 
com que ele privaram, numa última homena-
gem e reconhecimento pela sua participação 
cívica e cidadania. 
vila Nova de Gaia, 5 de agosto de 2019.
o Grupo de vereadores do PsD na Câmara mu-
nicipal de vila Nova de Gaia”
o senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse considerar o presente 
assunto aprovado por unanimidade, devendo 
ser dado conhecimento da presente delibera-
ção à respetiva família. 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 

aprovar o voto de Pesar pelo falecimento de 
Joaquim oliveira Félix, dando conhecimento à 
Família da deliberação.

PoNTo PrÉvIo Nº 3
o senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
moura, apresentou um voto de pesar que a se-
guir se transcreve:
“voTo DE PEsAr
Faleceu, no passado dia 17 de julho, Álvaro da 
silva Piedade Gomes.
Natural de sandim, serviu a sua comunidade, 
como profissional e como cidadão.
Tratou de servir os outros com a tenacidade, 
abnegação e coragem que lhe eram reconheci-
das por todos.
Foi médico e médico dentista. No âmbito do 
sNs, exerceu funções no Centro de saúde de 
Crestuma mais de 40 anos, e mais tarde em 
Lever. Fez consulta domiciliária em olival e em 
sandim, onde se destacou-se pela sua genero-
sidade, colocando os seus préstimos ao serviço 
dos mais desfavorecidos.
Colaborou ainda com muitas outras institui-
ções, de que é exemplo a Associação de socor-
ros mútuos de serzedo, onde atualmente exer-
cia funções.
Foi ainda médico do sC Dragões sandinenses e 
do FC Crestuma, colaborando de forma volun-
tária e altruísta.
Assumindo-se como independente, foi um leal 
e dedicado entusiasta da causa pública, cujo 
exemplo vai perdurar na nossa memória de for-
ma indelével.
Um percurso de vida que deve ser relevado 
neste momento em que teremos evocar a sua 
memória.
Nestes termos,
Partilhando o sentimento de dor, propõe-se 
que a Câmara municipal de vila Nova de Gaia 
delibere um voto de pesar pelo falecimento de 
Álvaro da silva Piedade Gomes, endereçando 
as condolências à família, aos amigos e a todos 
os que com ele privaram, num simples gesto de 
solidariedade e reconhecimento público pelo 
seu espírito combativo exemplo de participa-
ção cívica. 
vila Nova de Gaia, 5 de agosto de 2019.
o Grupo de vereadores do PsD na Câmara mu-
nicipal de vila Nova de Gaia”
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o senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse considerar o presente 
assunto aprovado por unanimidade, devendo 
ser dado conhecimento da presente delibera-
ção à respetiva família. 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o voto de Pesar pelo falecimento de 
Álvaro da silva Piedade Gomes, dando conhe-
cimento à Família.

PREsIDÊNCIA/VEREAÇÃo
AProvAçÃo DEFINITIvA DA ATA Nº 16 DA 
rEUNIÃo (PÚBLICA) DE CâmArA rEALIZA-
DA Em 15 DE JULho DE 2019
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
1, apenas no original.
Deliberação: Deliberado por unanimidade apro-
var definitivamente a ata nº 16 da reunião (Pú-
blica) de Câmara realizada em 15 de julho de 
2019.
o senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro não votou na aprovação da ata da reu-
nião de Câmara, em virtude de não ter partici-
pado na mesma.
ProPosTA (LEI 50/2018, DE 16 DE AGosTo, 
LEI-QUADro DA TrANsFErÊNCIA DE Com-
PETÊNCIAs PArA As AUTArQUIAs LoCAIs E 
PArA As ENTIDADEs INTErmUNICIPAIs – DI-
PLomAs sETorIAIs – ANo 2020
EDoC/2019/37602
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. 
31.07.2019”
o senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
moura disse que os vereadores do PsD acom-
panharão a não aceitação de todas as matérias, 
com os motivos já invocados em deliberações 
anteriores. 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, nos 
termos propostos, o seguinte:
1. Com efeitos em 2020:
a) Deliberar, pela não aceitação de competên-
cias cujos diplomas setoriais foram publicados 
entre 1 de novembro a 29 janeiro (identificados 
no quadro i);
b) Que a deliberação pelos órgãos municipais 
tomada no âmbito do ponto anterior seja vota-

da e comunicada à DGAL individualmente por 
diploma setorial.
mais foi deliberado submeter o presente assun-
to a deliberação da Assembleia municipal.
o senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues saiu da reunião.
CoNTrATo DE DEsENvoLvImENTo DEsPor-
TIvo A CELEBrAr ENTrE o mUNICÍPIo DE 
vILA NovA DE GAIA E o F. C. PorTo TENDo 
Em vIsTA A UTILIZAçÃo DAs INsTALAçÕEs 
Do ComPLEXo DEsPorTIvo DE PEDroso 
– EsTÁDIo mUNICIPAL Dr. JorGE sAmPAIo 
PArA A rEALIZAçÃo DE JoGos E TrEINos 
DAs sUAs EQUIPAs DE FUTEBoL sÉNIor “B” 
E DE FormAçÃo
EDoC/2019/44225
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: “Aprovo. À Câma-
ra, para ratificação 11.07.2019”
o senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
moura disse que este contrato foi assinado pelo 
sr. Presidente da Câmara no dia 10 de Julho de 
2019 e que o regime jurídico das autarquias, 
aprovado pela Lei 75/2013, no artigo 35º, nº 3, 
prevê que em circunstâncias excecionais e no 
caso de por motivo de urgência não ser possí-
vel reunir extraordinariamente a Câmara, o Pre-
sidente pode praticar atos da competência des-
ta, ficando os mesmos sujeitos a ratificação na 
1ª reunião realizada, após a prática do ato, sob 
pena de anulabilidade. Que não se encontra jus-
tificada esta urgência para a assinatura sem a 
prévia aprovação em Câmara. Que acresce que 
se realizou uma reunião de câmara no dia 15 
de Julho, na qual este contrato deveria ter sido 
submetido para ratificação, o que não se verifi-
cou, pelo que, o presente contrato, atento aos 
termos legais, é anulável. Que sobre o contrato 
propriamente dito e pese embora o PsD admi-
ta em abstrato o interesse público de utilização 
do estádio Jorge sampaio, pelo Futebol Clube 
do Porto, considera que em concreto e no to-
cante à sua substância, este contrato não acau-
tela suficientemente os interesses municipais. 
Que é verdade que o Futebol Clube do Porto 
assume uma contrapartida financeira de 2.500 
euros pela utilização do estádio, mas é mani-
festamente pouco para os custos de manuten-
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ção mensais que o município terá de suportar 
com aquela infraestrutura, para uma utilização 
exclusiva pelo Futebol Clube do Porto. Disse 
que a cláusula 4ª, nº 1, deixa em aberto, através 
da expressão “outros”, a assunção de encargos 
que não estão aqui especificados, por exemplo, 
só um funcionário a tempo inteiro poderá cus-
tar o dobro desse valor. Que convém recordar 
que no Centro de Estágio e Formação Despor-
tiva de Crestuma/olival, o Futebol Clube Por-
to, daquilo que pessoalmente pode apurar, as-
sume todas as despesas. Que acresce também 
não se encontrar minimamente especificadas e 
orçamentadas as despesas com obras de rea-
bilitação e manutenção a cargo do município, 
previstas no nº 2, da cláusula 4ª e tal é funda-
mental para a sua cabimentação prévia e regis-
to de compromisso para efeitos do visto prévio 
do Tribunal de Contas, para contratos superio-
res a 350.000 euros. Que o contrato ao não es-
pecificar as contrapartidas de interesse público 
previstas no artigo 3º, nº 2, alínea a), remeten-
do-os para um acordo posterior, no prazo de 
90 dias, não respeita a legislação relativa aos 
contratos programa de desenvolvimento des-
portivo, nomeadamente, o artigo 12º, nº 1, alínea 
a), do Decreto-Lei nº 273/2009, pelo que, por 
estas razões os vereadores do PsD não podem 
acompanhar a proposta da Câmara, votando 
contra o contrato apresentado.
o senhor vereador, Dr. José Guilherme sarai-
va de oliveira Aguiar disse que agora existe um 
contrato que obriga o Futebol Clube Porto a ter 
diversos encargos, que não estão aqui conta-
bilizados. Que, por exemplo, o encargo mensal 
com a manutenção do relvado, custa ao Fute-
bol Clube do Porto entre 7.500/8.500 euros, 
pelo que, todas as despesas de manutenção 
relativas à prática do futebol são do encargo 
do Futebol Clube do Porto. Que o município fez 
algumas obras de reabilitação, porque o campo 
foi considerado pela Federação como um cam-
po de treinos e assinou-se um protocolo relati-
vamente à fase final da Liga das Nações. Disse 
não se tratar de um contrato de 350.000 euros, 
pelo que, não necessita de ser submetido ao 
Tribunal de Contas. Que trata-se de um mero 
contrato de concessão, em que se permite às 
entidades a utilização de determinado equipa-
mento desportivo. 

Deliberação: Deliberado por maioria, por 7 vo-
tos a favor do Ps e 2 votos contra do PPD/PsD, 
ratificar o despacho do senhor Presidente da-
tado de 11.07.2019 que aprovou o contrato de 
desenvolvimento desportivo celebrado entre o 
município de vila Nova de Gaia e o F. C. Por-
to tendo em vista a utilização das instalações 
do Complexo Desportivo de Pedroso – Estádio 
municipal Dr. Jorge sampaio para a realização 
de jogos e treinos das suas equipas de futebol 
sénior “B” e de formação, nos termos apresen-
tados.
o senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues reentrou na reunião.
ACorDo DE PArCErIA A CELEBrAr ENTrE 
o mUNICÍPIo DE vILA NovA DE GAIA E A rTP 
– rÁDIo E TELEvIsÃo DE PorTUGAL, s.A. 
TENDo Em vIsTA A ProDUçÃo Do ProGrA-
mA “7 mArAvILhAs – DoCEs DE PorTUGAL”, 
NA CIDADE DE vILA NovA DE GAIA
EDoC/2019/42182
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: “Aprovo. Para rati-
ficação, À Câmara 11.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, rati-
ficar o despacho do senhor Presidente datado 
de 11.07.2019 que aprovou o acordo de parce-
ria a celebrar entre o município de vila Nova de 
Gaia e a rTP – rádio e Televisão de Portugal, 
s.A. tendo em vista a produção do programa 
“7 maravilhas – doces de Portugal”, na cidade 
de vila Nova de Gaia, nos termos apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o mUNICÍPIo DE vILA NovA DE GAIA 
E A FÁBrICA DA IGrEJA PArÓQUIAL s. sAL-
vADor DE GrIJÓ PArA APoIo FINANCEIro 
DEsTINADo À rECrIAçÃo hIsTÓrICA / Es-
PECTÁCULo QUE EvoCA A FIGUrA DE D. ro-
DrIGo sANChEs, APoIANTE ATIvo DA CAU-
sA DE D. AFoNso, No vALor DE €12.995,00 
(DoZE mIL NovECENTos E NovENTA E CIN-
Co EUros)
EDoC/2019/42035
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 
11.07.2019”
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Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o acordo de colaboração a celebrar en-
tre o município de vila Nova de Gaia e a Fábri-
ca da Igreja Paroquial s. salvador de Grijó para 
apoio financeiro destinado à recriação histórica 
/ espetáculo que evoca a figura de D. rodrigo 
sanches, apoiante ativo da causa de D. Afonso, 
no valor de €12.995,00 (doze mil novecentos e 
noventa e cinco euros), nos termos apresenta-
dos.
ProToCoLo DE CoLABorAçÃo A CELE-
BrAr ENTrE o INsTITUTo DE EmPrEGo E 
FormAçÃo ProFIssIoNAL, I.P. E o mUNICÍ-
PIo DE vILA NovA DE GAIA TENDo Em vIs-
TA os TErmos E CoNDIçÕEs No âmBITo DA 
GArANTIA JovEm
EDoC/2019/47949
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 
29.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, ra-
tificar o protocolo de colaboração celebrado 
entre o Instituto de Emprego e Formação Pro-
fissional, I.P. e o município de vila Nova de Gaia 
tendo em vista os termos e condições no âmbi-
to da GArANTIA JovEm, nos termos apresen-
tados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o mUNICÍPIo DE vILA NovA DE GAIA 
E A AssoCIAçÃo DEsPorTIvA, rECrEATIvA 
E CULTUrAL Do rANCho rEGIoNAL DE GUL-
PILhArEs PArA APoIo FINANCEIro E NÃo 
FINANCEIro À rEALIZAçÃo Do GAIA FoLK 
FEsTIvAL INTErNACIoNAL DE FoLCLorE DE 
GULPILhArEs 2019, No moNTANTE ToTAL 
DE €12.000,00 (DoZE mIL EUros)
EDoC/2019/45826
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 
24.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o acordo de colaboração a celebrar 
entre o município de vila Nova de Gaia e a As-
sociação Desportiva, recreativa e Cultural do 
rancho regional de Gulpilhares para apoio fi-
nanceiro e não financeiro à realização do Gaia 

Folk Festival Internacional de Folclore de Gul-
pilhares 2019, no montante total de €12.000,00 
(doze mil euros), nos termos apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o mUNICÍPIo DE vILA NovA DE GAIA 
E o GrUPo FoLCLÓrICo A rUsGA DE ArCo-
ZELo PArA APoIo FINANCEIro Ao FEsTI-
vAL DE FoLCLorE, No moNTANTE ToTAL DE 
€1.000,00 (mIL EUros)
EDoC/2019/38636
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 
30.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o acordo de colaboração a celebrar en-
tre o município de vila Nova de Gaia e o Gru-
po Folclórico a rusga de Arcozelo para apoio 
financeiro ao festival de folclore, no montan-
te total de €1.000,00 (mil euros), nos termos 
apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o mUNICÍPIo DE vILA NovA DE GAIA 
E o GrUPo FoLCLÓrICo TrADIçÃo BAIXo 
DoUro PArA APoIo FINANCEIro Ao FEsTI-
vAL DE FoLCLorE, No moNTANTE ToTAL DE 
€1.000,00 (mIL EUros)
EDoC/2019/38637
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 
30.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o acordo de colaboração a celebrar en-
tre o município de vila Nova de Gaia e o Grupo 
Folclórico Tradição Baixo Douro para apoio fi-
nanceiro ao festival de folclore, no montante to-
tal de €1.000,00 (mil euros), nos termos apre-
sentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o mUNICÍPIo DE vILA NovA DE GAIA 
E A AssoCIAçÃo rECrEATIvA As LAvrADEI-
rAs DE PEDroso PArA APoIo FINANCEIro 
Ao FEsTIvAL DE FoLCLorE, No moNTANTE 
ToTAL DE €1.000,00 (mIL EUros)
EDoC/2019/38638
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
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10, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
30.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o acordo de colaboração a celebrar en-
tre o município de vila Nova de Gaia e a As-
sociação recreativa As Lavradeiras de Pedroso 
para apoio financeiro ao festival de folclore, no 
montante total de €1.000,00 (mil euros), nos 
termos apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o mUNICÍPIo DE vILA NovA DE GAIA 
E o GrUPo DANçAs E CANTArEs DE mAFA-
mUDE PArA APoIo FINANCEIro Ao FEsTI-
vAL DE FoLCLorE, No moNTANTE ToTAL DE 
€1.000,00 (mIL EUros)
EDoC/2019/38641
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 
30.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o acordo de colaboração a celebrar en-
tre o município de vila Nova de Gaia e o Grupo 
Danças e Cantares de mafamude para apoio fi-
nanceiro ao festival de folclore, no montante to-
tal de €1.000,00 (mil euros), nos termos apre-
sentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o mUNICÍPIo DE vILA NovA DE GAIA 
E A AssoCIAçÃo CULTUrAL CAsA DA EIrA 
PArA APoIo FINANCEIro Ao FEsTIvAL 
DE FoLCLorE, No moNTANTE ToTAL DE 
€1.000,00 (mIL EUros)
EDoC/2019/38642
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
12, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
30.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o acordo de colaboração a celebrar en-
tre o município de vila Nova de Gaia e a Asso-
ciação Cultural Casa da Eira para apoio finan-
ceiro ao festival de folclore, no montante total 
de €1.000,00 (mil euros), nos termos apresen-
tados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o mUNICÍPIo DE vILA NovA DE GAIA E 

o rANCho FoLCLÓrICo As TrIGUEIrINhAs 
DE PIsÃo PArA APoIo FINANCEIro Ao FEs-
TIvAL DE FoLCLorE, No moNTANTE ToTAL 
DE €1.000,00 (mIL EUros)
EDoC/2019/38643
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
13, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
30.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o acordo de colaboração a celebrar en-
tre o município de vila Nova de Gaia e o rancho 
Folclórico As Trigueirinhas de Pisão para apoio 
financeiro ao festival de folclore, no montan-
te total de €1.000,00 (mil euros), nos termos 
apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o mUNICÍPIo DE vILA NovA DE GAIA, 
A UNIÃo DE FrEGUEsIAs DE PEDroso E sEI-
XEZELo E A AssoCIAçÃo DE PAIs DA EsCo-
LA BÁsICA DE FIGUEIrEDo TENDo Em vIsTA 
A EXECUçÃo DE INTErvENçÕEs NA EsCo-
LA BÁsICA DE FIGUEIrEDo, No vALor DE 
€20.000,00 (vINTE mIL EUros)
EDoC/2019/42391
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 
30.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o acordo de colaboração a celebrar entre o 
município de vila Nova de Gaia, a União de Fre-
guesias de Pedroso e seixezelo e a Associação 
de Pais da Escola Básica de Figueiredo tendo 
em vista a execução de intervenções na Escola 
Básica de Figueiredo, no valor de €20.000,00 
(vinte mil euros), nos termos apresentados.
ACorDo A CELEBrAr ENTrE o mUNICÍPIo 
DE vILA NovA DE GAIA E CArLos mANUEL 
BALBoA rEIs GomEs soBrE A FUTUrA UNI-
DADE DE EXECUçÃo Do Novo CAmPo Do 
vALADArEs E UrBANIZAçÃo Dos TErrE-
Nos ADJACENTEs
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 
31.07.2019”
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retirado da ordem do dia.
ACorDo DE PArCErIA A CELEBrAr ENTrE 
o mUNICÍPIo DE vILA NovA DE GAIA E o INs-
TITUTo PADrE ANTÓNIo vIEIrA TENDo Em 
vIsTA o DEsENvoLvImENTo DE UmA EsTrA-
TÉGIA DE PromoçÃo DA PArTICIPAçÃo CÍ-
vICA, No vALor DE €30.000,00 (TrINTA mIL 
EUros)
EDoC/2019/46516
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 
29.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o acordo de parceria a celebrar entre o 
município de vila Nova de Gaia e o Instituto Pa-
dre António vieira tendo em vista o desenvolvi-
mento de uma estratégia de promoção da par-
ticipação cívica, no valor de €30.000,00 (trinta 
mil euros), nos termos apresentados.
CEDÊNCIA GrATUITA Do AUDITÓrIo DA BI-
BLIoTECA mUNICIPAL, PArA A rEALIZAçÃo 
DE UmA CErImÓNIA DE AssINATUrA DE 
ProToCoLos A TEr LUGAr No DIA 13 DE 
JULho DE 2019, soLICITADo PELA UNIÃo DE 
FrEGUEsIAs DE mAFAmUDE E vILAr Do PA-
rAÍso
EDoC/2019/43742
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
17, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
15.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a cedência gratuita do Auditório da Bi-
blioteca municipal, para a realização de uma ce-
rimónia de assinatura de protocolos a ter lugar 
no dia 13 de julho de 2019, solicitado pela União 
de Freguesias de mafamude e vilar do Paraíso, 
nos termos propostos.
CEDÊNCIA GrATUITA Do EsPAço CorPUs 
ChrIsTI, PArA o CoNCErTo Do 103º ANI-
vErsÁrIo DA soCIEDADE mUsICAL 1º DE 
AGosTo A TEr LUGAr No DIA 03 DE AGos-
To DE 2019, soLICITADo PELA soCIEDADE 
mUsICAL 1º DE AGosTo
EDoC/2019/45619
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 
30.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a cedência gratuita do Espaço Corpus 
Christi, para o concerto do 103º aniversário da 
sociedade musical 1º de agosto a ter lugar no 
dia 03 de agosto de 2019, solicitado pela so-
ciedade musical 1º de agosto, nos termos pro-
postos.
CoNTrATo DE GEsTÃo oPErACIoNAL – rE-
LATÓrIo DE GEsTÃo DE ABrIL DE 2019 DA 
sTCP
EDoC/2019/42918
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
19, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.11.07.2019”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento. 
CoNTrATo DE GEsTÃo oPErACIoNAL – rE-
LATÓrIo DE GEsTÃo DE mAIo DE 2019 DA 
sTCP
EDoC/2019/45487
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
20, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.22.07.2019”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
CoNTrATo DE GEsTÃo oPErACIoNAL – rE-
LATÓrIo DE GEsTÃo DE JUNho DE 2019 DA 
sTCP
EDoC/2019/48341
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
21, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.30.07.2019”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
rEGULAmENTo DE sErvIços DE GEsTÃo DE 
rEsÍDUos UrBANos Em ALTA
EDoC/2019/43450
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 
11.07.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 7 vo-
tos a favor do Ps e 2 abstenções do PPD/PsD, 
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aprovar a Proposta de regulamento de servi-
ços de Gestão de resíduos Urbanos em Alta, 
nos termos apresentados.
rELATÓrIo FINAL DA ComIssÃo TÉCNICA 
Do GAIA orçAmENTo PArTICIPATIvo Jo-
vEm 2019 – GoP + JovEm 2019
EDoC/2019/43068
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 
11.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o relatório final da Comissão Técnica 
do Gaia orçamento Participativo Jovem 2019 – 
GoP + jovem 2019, nos termos propostos.
ProCEsso ADmINIsTrATIvo Nº 45/2019, rE-
QUErENTE: JosÉ JoAQUIm CANCELA moU-
rA, rEQUErIDA: CâmArA mUNICIPAL DE 
vILA NovA DE GAIA
EDoC/2019/46613
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
24, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.23.07.2019”
o senhor vereador, Dr. José Guilherme saraiva 
de oliveira Aguiar disse que o senhor Procura-
dor, no uso legítimo da sua autoridade, referiu 
que, relativamente à questão das gravações das 
reuniões de Câmara que era posta em causa, as 
mesmas são instrumento de apoio à elaboração 
da ata. Que o senhor Procurador terá referido 
e passou a citar “ sucede que, contrariamente 
ao alegado pelo requerente, as gravações áudio 
das reuniões da câmara municipal não constam 
da tabela anexa ao presente regulamento. Como 
o próprio requerente confessa, o prazo de con-
servação de 10 anos, previsto no número 214, 
é aplicável a “produções audiovisuais” que, por 
definição, dizem respeito simultaneamente ao 
ouvido e à vista, sendo formas de comunicação 
que combinam som e imagem. Face ao exposto, 
conclui-se que a norma correspondente ao nº 4, 
do artigo 11º do regimento da Câmara municipal 
de vila Nova de Gaia não padece de qualquer 
vício ou ilegalidade. mas, em boa verdade, a su-
posta preocupação do requerente, vereador Dr. 
Cancela moura, com a legalidade mais não é do 
que um falso argumento, destinado unicamen-

te à judicialização da ação política. sintomático 
disso mesmo, foram as falsas acusações feitas 
pelo aqui requerente contra o Presidente da 
Câmara, quando em reunião de Câmara de 22 
de janeiro de 2018, enviou uma exposição aos 
vereadores do PsD em que denuncia a violação 
do plano de pormenor do Centro Cívico, com a 
obra de construção do Centro de Atendimento 
da empresa municipal Águas de Gaia, acusan-
do que se trata de uma obra ilegal e alegan-
do que a obra está situada na zona dos Paços 
do Concelho. De seguida, igualmente em 19 de 
fevereiro de 2018, voltou com novas acusações 
acerca do licenciamento do estabelecimento 
de inspeções em s. Félix da marinha. Por tais 
motivos, o senhor Presidente viu-se obrigado a 
recorrer ao Tribunal. são este tipo de intenções 
panfletárias que motivam a atuação do reque-
rente, o qual se serve de expedientes judiciais, 
com vista à criação do pseudo-factos políticos, 
usando, assim, a justiça como um mero instru-
mento para batalha política, sendo o presente 
caso, um flagrante exemplo.”, 
o senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
moura disse que pessoalmente não determina 
se uma norma tem força obrigatória geral, se 
está legal ou se não está. Que aquilo que fez, 
foi suscitar junto do ministério Público/Tribunal 
Administrativo para aferir e terá usado aquilo 
que foi posto na reunião de câmara, que foi 
quer o parecer que a Câmara apresentou quer o 
regulamento arquivístico das autarquias locais, 
para dar a sua interpretação sobre essa maté-
ria. Que se o senhor Delegado do ministério 
Público entende não ser motivo para a susci-
tar essa fiscalização, naturalmente, como disse 
e com muito respeito pelo senhor magistrado, 
trata-se de uma opinião do ministério Público. 
Que não significa que a interpretação da lei te-
nha de ser exatamente como ele diz, como ele a 
coloca ou como ele decide, enquanto delegado 
do ministério Público ou Procurador da repú-
blica. Que foi sempre no interesse do município 
e no interesse da legalidade da aplicação desta 
norma, que foi suscitada a sua fiscalização no 
Tribunal Administrativo. 
o senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse não tecer comentários 
quanto ao referido pelo senhor vereador Dr. 
Cancela moura. 
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Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
ProPosTA DE DENÚNCIA DE ProToCoLo 
DE CoLABorAçÃo CELEBrADo ENTrE o 
mUNICÍPIo DE vILA NovA DE GAIA E As INs-
TITUIçÕEs GEsTorAs Do ProGrAmA EDU-
CATIvo mUNICIPAL GAIAaprende +
EDoC/2019/44898
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 
21.07.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 7 vo-
tos a favor do Ps e 2 abstenções do PPD/PsD, 
aprovar a denúncia de protocolo de colabora-
ção celebrado entre o município de vila Nova 
de Gaia e as Instituições Gestoras do Programa 
Educativo municipal GAIAaprende +, nos ter-
mos propostos.
CoNTrATos LoCAIs DE DEsENvoLvImENTo 
soCIAL (CDLs 4G), No âmBITo Do AvIso Nº 
PoIsE – 32 – 2019 – 17 – AProvAçÃo DE TrÊs 
ENTIDADEs CoorDENADorAs LoCAIs E 
DAs TrÊs CoorDENADorAs TÉCNICAs Dos 
ProJETos
EDoC/2019/46720
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 
23.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar, nos termos propostos, o seguinte: 
1. As Entidades Coordenadoras Locais da Par-
ceria Centro social e Paroquial são salvador de 
Grijó, Centro social e Paroquial santo André de 
Canidelo e Centro social mário mendes da Cos-
ta;
2. os coordenadores técnicos do CLDs-4G, Dr.ª 
Patrícia Andreia Correia martins, Dr.ª Amândia 
Carla mina sá Pereira Guerreiro e Dr.ª maria João 
dos santos Teles Pinheiro silva, respetivamente, 
cujos Curriculum vitae constam em anexo.
ProPosTA DE mINUTA DE ADENDA Ao Pro-
ToCoLo Dos oUTDoors AProvADo Em 
16.06.2018, TENDo Em vIsTA o ALArGAmEN-
To Do PrAZo DE vIGÊNCIA Do mEsmo Por 
mAIs 6 mEsEs
EDoC/2019/47497
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 
29.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a minuta de adenda ao protocolo dos 
outdoors aprovado em 16.06.2018, tendo em 
vista o alargamento do prazo de vigência do 
mesmo por mais 6 meses, nos termos apresen-
tados.
“CANDIDATUrA À BArCA, À BArCA!” – APro-
vAçÃo DA CoNTrIBUIçÃo PrIvADA
EDoC/2019/47796
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 
31.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a contribuição privada e respetivo ca-
bimento, correspondente à “CANDIDATUrA À 
BArCA, À BArCA!”, nos termos propostos.
ACorDo DE CooPErAçÃo A CELEBrAr EN-
TrE o mUNICÍPIo DE vILA NovA DE GAIA E 
o CAmÕEs, INsTITUTo DA CooPErAçÃo E 
DA LÍNGUA, IP TENDo Em vIsTA o FINAN-
CIAmENTo DE ProJETos DE oNGD DE AçÃo 
hUmANITÁrIA, rECoNsTrUçÃo E rEABILI-
TAçÃo DAs LoCALIDADEs DE moçAmBIQUE 
AFETADAs PELA PAssAGEm Dos CICLoNEs 
IDAI E KENNETh, No vALor GLoBAL DE 
€50.000,00 (CINQUENTA mIL EUros)
EDoC/2019/48382
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 
31.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o acordo de cooperação a celebrar entre o 
município de vila Nova de Gaia e o Camões, Ins-
tituto da Cooperação e da Língua, I.P. tendo em 
vista o financiamento de projetos de oNGD de 
ação humanitária, reconstrução e reabilitação 
nas localidades de moçambique afetadas pela 
passagem dos ciclones Idai e Kenneth, no va-
lor global de €50.000,00 (cinquenta mil euros), 
nos termos propostos.
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DEPARtAMENto DE PEssoAL
ProCEDImENTo CoNCUrsAL ComUm PArA 
PrEENChImENTo DE oITo PosTos DE TrA-
BALho DA CArrEIrA DE TÉCNICo sUPErIor 
PArA As DIFErENTEs UNIDADEs orGâNI-
CAs QUE INTEGrAm A DIrEçÃo mUNICIPAL 
DE INFrAEsTrUTUrAs E EsPAços PÚBLICos
EDoC/2019/41418
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 
30.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a abertura de procedimento concursal 
comum para preenchimento de oito postos de 
trabalho da carreira de técnico superior para as 
diferentes unidades orgânicas que integram a 
Direção municipal de Infraestruturas e Espaços 
Públicos, postos que se encontram previstos no 
mapa de pessoal de 2019; bem como os mé-
todos de seleção e os requisitos obrigatórios 
identificados e a designação do júri, nos termos 
propostos.
mais foi deliberado submeter o presente assun-
to a deliberação da Assembleia municipal.
ProCEDImENTo CoNCUrsAL ComUm PArA 
CoNsTITUIçÃo DE vÍNCULo DE EmPrEGo 
PÚBLICo NA moDALIDADE DE CoNTrATo DE 
TrABALho Por TEmPo INDETErmINADo, 
TENDo Em vIsTA A oCUPAçÃo DE 7 PosTos 
DE TrABALho, NA CArrEIrA GErAL DE As-
sIsTENTE oPErACIoNAL
EDoC/2019/48204
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 
31.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a abertura de procedimento concursal 
comum para preenchimento de sete postos de 
trabalho da carreira de assistente operacional 
(calceteiro) para a Direção municipal de Infraes-
truturas e Espaços Públicos, postos que se en-
contram previstos no mapa de pessoal de 2019; 
bem como os métodos de seleção e a designa-
ção do júri, nos termos propostos.
mais foi deliberado submeter o presente assun-
to a deliberação da Assembleia municipal.

ProPosTA DE ALTErAçÃo Ao mAPA DE 
PEssoAL (2ª ALTErAçÃo)
EDoC/2019/48364
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 
31.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar, nos termos propostos, o seguinte:
1. Criação de quinze postos de trabalho para Di-
visão Administrativa, de Atendimento e Arqui-
vo, Unidade de Gestão de stocks e Armazéns, 
Divisão de Apoio às Empresas e ao Emprego, 
na carreira de assistente operacional (serviços 
gerais), recorrendo-se, para tanto, à reserva de 
recrutamento interna constituída no proces-
so 26/2018, convocando-se mais trinta e cinco 
candidatos para aplicação dos 2º e 3ºs métodos 
de seleção; 
2. Criação de um posto de trabalho para a Divi-
são de Espaços verdes e salubridade, na carrei-
ra de assistente operacional (serviços de manu-
tenção e jardins), recorrendo-se, para tanto, à 
reserva de recrutamento interna constituída no 
processo 27/2018, convocando-se o único can-
didato para aplicação dos 2º e 3ºs métodos de 
seleção; 
3. Criação de seis postos de trabalho para o De-
partamento de Desporto, Cultura e Juventude, 
na carreira de assistente operacional (serviços 
gerais), recorrendo-se, para tanto, à reserva de 
recrutamento interna constituída no processo 
28/2018, convocando-se mais quinze candida-
tos para aplicação dos 2º e 3ºs métodos de se-
leção; 
4. Criação de seis postos de trabalho para o 
Centro de reabilitação Animal (sendo 2 para o 
CrA e 4 para o setor de tratadores do Parque 
Biológico), na carreira de assistente operacional 
(serviços gerais), recorrendo-se, para tanto, à 
reserva de recrutamento interna constituída no 
processo 29/2018, convocando-se mais quinze 
candidatos para aplicação dos 2º e 3ºs métodos 
de seleção; 
5. Criação de quarenta e seis postos de traba-
lho para as unidades orgânicas a seguir identi-
ficadas, na carreira de assistente técnico, recor-
rendo-se, para tanto, à reserva de recrutamento 
interna constituída no processo 25/2018, con-
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vocando-se mais setenta candidatos para apli-
cação dos 2º e 3ºs métodos de seleção:  
Departamento de Desporto, Cultura e Juventu-
de - 6 
Departamento de Ação social e Atividades 
Económicas - 4 
Divisão de Ação social Escolar - 1 
Divisão de Apoio às Empresas e ao Emprego - 1 
Departamento de Ambiente e Parques Urbanos 
- 4 
Departamento de obras e Empreitadas - 2 
Divisão de manutenção de espaços públicos - 2 
Departamento de Planeamento, Controlo Fi-
nanceiro e Execuções Fiscais - 3 
Departamento de Administração Geral - 4 
Divisão de Contabilidade - 3 
Divisão de Património e Expropriações - 2 
Divisão de Aquisição de Bens e serviços e de 
Aprovisionamento – 2 
Divisão de contratação de empreitadas - 1 
Gabinete de Notariado - 2 
Divisão de Fiscalização e Contraordenações - 3 
Bombeiros sapadores e Proteção Civil - 2 
Departamento de Assuntos Jurídicos - 1 
Julgados de Paz - 1 
Departamento de Pessoal - 2  
6. Criação de sete postos de trabalho para a 
Divisão de Gestão Escolar e recursos Educati-
vos, na carreira de assistente técnico, animador 
sociocultural, a ocupar através dos candidatos 
que ficarem admitidos no processo 21/2019; 
7. Criação de quatro postos, na carreira de fiscal 
municipal, para Divisão de Apoio às Empresas 
e ao Emprego; 
8. Criação de um posto para Psicologia, para 
CPCJ, recorrendo-se à reserva de recrutamento 
interna do concurso 1/2017;  
9. Criação de um posto para mobilidade entre 
órgãos, para técnico superior, na área das Ciên-
cias Empresariais, para a Direção municipal de 
Administração e Finanças;
10. Criação de um posto de mobilidade entre 
órgãos, para técnico superior, na área da saúde 
Ambiental, para Departamento de Ambiente e 
Parques Urbanos; 
11. Criação de um posto de mobilidade entre 
órgãos, para técnico superior, na área de Psi-
cologia, para Direção municipal para a Inclusão 
social; 
12. Criação de um posto para mobilidade esta-

tutária, para a carreira técnica superior, para Di-
reção municipal para a Inclusão social; 
13. Criação de um posto de trabalho, na carreira 
técnica superior, para cedência de interesse pú-
blico, na Equipa multidisciplinar marca de Gaia 
e Go on Invest in Gaia; 
14. Criação de um posto para mobilidade entre 
órgãos, para técnico superior, na área de Ges-
tão de recursos humanos, para o Departamen-
to de Pessoal; 
15. Criação de um posto de trabalho, na carrei-
ra de técnico de informática, na sequência de 
cessação de acordo de cedência de interesse 
público do trabalhador José henrique da rocha 
Ferreira que, até 1 de julho de 2019, se encontra-
va cedido à Gaiurb, EEm; 
16. Criação de um posto, na carreira técnica su-
perior, para a área de solicitadoria e desempe-
nho de funções nos Julgados de Paz; 
17. Criação de um posto, na carreira técnica su-
perior, na área de Educação Básica, para a Dire-
ção municipal para a Inclusão social; 
18. Criação de postos na carreira para mobilida-
de intercarreiras e intercategorias, nos seguin-
tes termos:
- 12 postos na carreira de assistente técnico 
para o Departamento de Desporto, Cultura e 
Juventude, para trabalhadores que atualmente 
integram a carreira de assistente operacional; 
- 1 posto para mobilidade intercategorias, para 
a categoria de encarregado operacional, na 
carreira de assistente operacional, para a Divi-
são de Espaços verdes e salubridade; 
- 1 posto na carreira de assistente técnico para 
o Centro de reabilitação Animal, para trabalha-
dora que atualmente integra a carreira de assis-
tente operacional; 
- 1 posto na carreira de técnico superior para a 
Divisão de saúde e segurança no Trabalho, para 
trabalhadora que atualmente integra a carreira 
de assistente técnica; 
- 1 posto na carreira de assistente técnico para 
o Departamento de Administração Geral, para 
trabalhadora que atualmente integra a carreira 
de assistente operacional.
mais foi deliberado submeter o presente assun-
to a deliberação da Assembleia municipal.

DEPARtAMENto DE AssUNtos JURÍDICos
ProC.º 1447/17 TrIBUNAL ADmINIsTrATIvo 
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E FIsCAL Do PorTo, AUTorA: EGor oUT-
soUrCING, LDA, rÉU: mUNICÍPIo DE vILA 
NovA DE GAIA
EDoC/2019/45005
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
33, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.22.07.2019”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
ProCEsso DIsCIPLINAr mANDADo INsTAU-
rAr A IsAAC mANUEL PINhEIro sILvA mAr-
QUEs DA CosTA, sUBChEFE DE 1ª CLAssE Nº 
2185 – rELATÓrIo FINAL
EDoC/2019/48860
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
34, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.30.07.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 7 vo-
tos a favor e 2 votos em branco, precedido de 
votação secreta e nos termos propostos, o se-
guinte:
1. Aplicar uma única sanção disciplinar, no caso 
a sANçÃo DIsCIPLINAr DE mULTA no valor 
de €130,71 (cento e trinta euros e setenta e um 
cêntimos), correspondente a três remunera-
ções base diárias ilíquidas do trabalhador Isaac 
manuel Pinheiro silva marques da Costa, nos 
termos das disposições combinadas da alínea 
b) do nº 1 do art.º 180º, das alíneas b), c) e d) do 
art.º 185º e do nº 2 do art.º 181º da Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas. 

DIREÇÃo MUNICIPAL DE ADMINIstRAÇÃo E 
FINANÇAs

PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DE 
TAXAs DE UTILIZAçÃo DE vIATUrAs mUNI-
CIPAIs, No vALor ToTAL DE €336,75 (TrE-
ZENTos E TrINTA E sEIs EUros E sETENTA 
E CINCo CÊNTImos), PArA DEsLoCAçÃo A 
vILA rEAL, No DIA 06 DE JULho DE 2019, 
soLICITADo PELo GrUPo FoLCLÓrICo ET-
NoGrÁFICo sANTA mArINhA DE CrEsTUmA
EDoC/2019/42752
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 

15.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor €336,75 (trezentos e 
trinta e seis euros e setenta e cinco cêntimos), 
ou seja, o valor de €235,73 (duzentos e trinta 
e cinco euros e setenta e três cêntimos), para 
deslocação a vila real, no dia 06 de julho de 
2019, solicitado pelo Grupo Folclórico Etnográ-
fico santa marinha de Crestuma, nos termos 
propostos.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DE 
TAXAs DE UTILIZAçÃo DE vIATUrAs mUNI-
CIPAIs, No vALor ToTAL DE €125,12 (CENTo 
E vINTE E CINCo EUros E DoZE CÊNTImos), 
PArA DEsLoCAçÃo À EsTAçÃo LITorAL DA 
AGUDA, No DIA 05 DE JULho DE 2019, soLI-
CITADo PELo CENTro INFANTIL DE CrEsTU-
mA
EDoC/2019/42553
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 
11.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor total de €125,12 (cento e vinte e cinco 
euros e doze cêntimos), para deslocação à Es-
tação Litoral da Aguda, no dia 05 de julho de 
2019, solicitado pelo Centro Infantil de Crestu-
ma, nos termos propostos.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DE 
TAXAs DE UTILIZAçÃo DE vIATUrAs mUNI-
CIPAIs, No vALor ToTAL DE €331,63 (TrE-
ZENTos E TrINTA E Um EUros E sEssENTA 
E TrÊs CÊNTImos), PArA DEsLoCAçÃo À 
LoUsÃ, No DIA 03 DE JULho DE 2019, soLI-
CITADo PELo CLUBE ATLâNTICo DA mADA-
LENA
EDoC/2019/41642
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 
15.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
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de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor de €331,63 (trezentos 
e trinta e um euros e sessenta e três cêntimos), 
ou seja, o valor de €232,14 (duzentos e trinta e 
dois euros e catorze cêntimos) para deslocação 
à Lousã, no dia 03 de julho de 2019, solicitado 
pelo Clube Atlântico da madalena, nos termos 
propostos.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DE 
TAXAs DE UTILIZAçÃo DE vIATUrAs mUNI-
CIPAIs, No vALor ToTAL DE €493,78 (QUA-
TroCENTos E NovENTA E TrÊs EUros E 
sETENTA E oITo CÊNTImos), PArA DEsLo-
CAçÃo A GoUvEIA, No DIA 20 DE JULho 
DE 2019, soLICITADo PELo CENTro DE rE-
CrEIo PoPULAr DE sÃo FÉLIX DA mArINhA
EDoC/2019/45239
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 
22.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor de €493,78 (quatro-
centos e noventa e três euros e setenta e oito 
cêntimos), ou seja o valor de € 345,65 (trezen-
tos e quarenta e cinco euros e sessenta e cinco 
cêntimos), para deslocação a Gouveia, no dia 
20 de julho de 2019, solicitado pelo Centro de 
recreio Popular de são Félix da marinha, nos 
termos propostos.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DE 
TAXAs DE UTILIZAçÃo DE vIATUrAs mUNI-
CIPAIs, No vALor ToTAL DE €556,57 (QUI-
NhENTos E CINQUENTA E sEIs EUros E 
CINQUENTA E sETE CÊNTImos), PArA DEs-
LoCAçÃo À BATALhA, No DIA 14 DE JULho 
DE 2019, soLICITADo PELo rANCho rEGIo-
NAL DE oLIvAL
EDoC/2019/44387
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 
21.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 

isentando 70% do valor de €556,57 (quinhen-
tos e cinquenta e seis euros e cinquenta e sete 
cêntimos), ou seja, o valor de €389,60 (trezen-
tos e oitenta e nove euros e sessenta cêntimos), 
para deslocação à Batalha, no dia 14 de julho de 
2019, solicitado pelo rancho regional de olival, 
nos termos propostos.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DE 
TAXAs DE UTILIZAçÃo DE vIATUrAs mUNI-
CIPAIs, No vALor ToTAL DE €546,27 (QUI-
NhENTos E QUArENTA E sEIs EUros E vIN-
TE E sETE CÊNTImos), PArA DEsLoCAçÃo 
A ALCoBAçA, No DIA 13 DE JULho DE 2019, 
soLICITADo PELo CENTro DE rECrEIo Po-
PULAr DE sÃo FÉLIX DA mArINhA
EDoC/2019/44340
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
40, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
21.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor de €546,27 (quinhentos 
e quarenta e seis euros e vinte e sete cêntimos), 
ou seja, o valor de €382,39 (trezentos e oiten-
ta e dois euros e trinta e nove cêntimos) para 
deslocação a Alcobaça, no dia 13 de julho de 
2019, solicitado pelo Centro de recreio Popular 
de são Félix da marinha, nos termos propostos.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DE 
TAXAs DE UTILIZAçÃo DE vIATUrAs mUNI-
CIPAIs, No vALor ToTAL DE €297,16 (DUZEN-
Tos E NovENTA E sETE EUros E DEZAssEIs 
CÊNTImos), PArA DEsLoCAçÃo A AroUCA, 
No DIA 07 DE JULho DE 2019, soLICITADo 
PELA BANDA mUsICAL LEvErENsE
EDoC/2019/42769
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
41, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
22.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor de €297,16 (duzentos e 
noventa e sete euros e dezasseis cêntimos), ou 
seja, o valor de €208,01 (duzentos e oito euros 
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e um cêntimo), para deslocação a Arouca, no 
dia 07 de julho de 2019, solicitado pela Banda 
musical Leverense, nos termos propostos.
PEDIDo DE CEDÊNCIA Do AUDITÓrIo DA As-
sEmBLEIA mUNICIPAL, No vALor DE €294,20 
(DUZENTos E NovENTA E QUATro EUros E 
vINTE CÊNTImos), soLICITADo PELo sINDI-
CATo DE ProFEssorEs Do NorTE
EDoC/2019/43654
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
42, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
11.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de cedência do Auditório da 
Assembleia municipal, no valor de €294,20 (du-
zentos e noventa e quatro euros e vinte cênti-
mos), solicitado pelo sindicato de Professores 
do Norte, nos termos propostos.
CoNCUrso PÚBLICo PArA CoNTrATAçÃo 
DA EmPrEITADA “CoNsTrUçÃo Do EDIFÍCIo 
mULTIUsos Do FÓrUm DE CIDADANIA DE 
CANELAs” – AProvAçÃo DA ATA Do JÚrI E 
Dos sEUs ANEXos
EDoC/2019/28946
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
43, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
21.07.2019”
Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar as pro-
postas do júri contidas em ata bem como os 
respetivos anexos, nos seguintes termos:
1. Aceitar parcialmente os erros e omissões 
identificados pelos interessados, nos termos 
descritos na presente ata e seus anexos, desig-
nadamente o anexo Iv (mapa de quantidades 
final), rejeitando os restantes;
2. Prorrogar o prazo para a entrega das propos-
tas, como estabelecido no nº 1 do artigo 64º do 
CCP, pelo período correspondente ao nº de dias 
que medeia entre o termo do prazo para a res-
posta aos erros e omissões / esclarecimentos 
(10-07-2019) e a data da disponibilização da 
decisão do órgão competente na plataforma 
eletrónica, sem, contudo, nunca exceder o pra-
zo inicialmente estabelecido para apresentação 
das propostas.

CoNCUrso PÚBLICo PArA CELEBrAçÃo 
DE ACorDos – QUADro sINGULArEs PArA 
A mANUTENçÃo DE PAvImENTos BETUmI-
Nosos (ÁrEA 1, 2, 3 E 4) – AProvAçÃo Do 
rELATÓrIo FINAL E DAs mINUTAs Dos CoN-
TrATos
EDoC/2019/26273
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
44, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
22.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar, nos termos propostos, o seguinte:
1. Aprovar todas as propostas contidas no do-
cumento relatório Final, do qual não resulta 
qualquer modificação ao teor do relatório preli-
minar, o qual se dá como inteiramente reprodu-
zido, designadamente:
a) A exclusão da proposta apresentada pelo 
concorrente reestradas – revitalização de Es-
tradas do Norte Lda., pelos fundamentos des-
critos no ponto 4.1. do relatório preliminar;
b) A adjudicação às seguintes empresas:
- Acordo Quadro relativo à Área de Intervenção 
1, - José moreira Fernandes & Filhos, s.A, pelos 
valores constantes da proposta apresentada, 
acrescidos de IvA à taxa legal em vigor;
- Acordo Quadro relativo à Área de Intervenção 
2, - Epopeia – Gestão e obras Públicas, Lda., 
pelos valores constantes da proposta apresen-
tada,  acrescidos de IvA à taxa legal em vigor; 
- Acordo Quadro relativo à Área de Intervenção 
3, - Construtora da huíla – Irmãos Neves, Lda., 
pelos valores constantes da proposta apresen-
tada,  acrescidos de IvA à taxa legal em vigor; 
- Acordo Quadro relativo à Área de Intervenção 
4, - Dacop-Construções E obras Públicas, s.A., 
pelos valores constantes da proposta apresen-
tada,  acrescidos de IvA à taxa legal em vigor.
2. Aprovar as minutas dos contratos;
3. Aprovar as notificações às empresas adjudi-
catárias para que apresentem os documentos 
de habilitação, bem como entreguem caução, 
no montante de 10.000,00€ (dez mil euros), 
conforme previsão no programa do concurso.
CoNCUrso PÚBLICo Com PUBLICIDADE IN-
TErNACIoNAL PArA “PrEsTAçÃo DE sEr-
vIços ComBINADos DE vIGILâNCIA E sE-
GUrANçA hUmANA E DE vIDEovIGILâNCIA 
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PArA o mUNICÍPIo DE vILA NovA DE GAIA” 
– ImPUGNAçÃo ADmINIsTrATIvA APrEsEN-
TADA PELo CoNCorrENTE roNsEGUr, s.A.
EDoC/2019/48203
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
45, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
30.07.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 7 vo-
tos a favor do Ps e 2 abstenções do PPD/PsD, 
ratificar o despacho do senhor Presidente da-
tado de 30.07.2019 que aprovou o seguinte, nos 
termos informados:
A) Autorizar que a notificação da impugnação 
aos concorrentes seja efetuada, por esta unida-
de orgânica, de imediato, sendo posteriormente 
esta decisão ratificada por reunião de Câmara; 
B) seja a impugnação, em anexo, remetida ao 
Departamento de Assuntos Jurídicos, para a 
respetiva análise.
CoNCUrso PÚBLICo PArA CoNTrATAçÃo 
DA EmPrEITADA “rEABILITAçÃo DA FEIrA 
Dos CArvALhos – PEDroso” – AProvA-
çÃo DA ATA Do JÚrI
EDoC/2019/26922
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
46, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
24.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar as propostas do júri vertidas em ata, 
nos seguintes termos:
1. Aceitar parcialmente os erros e omissões 
identificados pelos interessados, nos termos 
descritos na presente ata e seus anexos, desig-
nadamente o Anexo III (mapa de quantidades 
final), rejeitando os restantes;
2. Aprovar o mapa de quantidades final (Anexo 
III), que substitui o inicialmente patenteado a 
concurso;
3. Prorrogar o prazo para a entrega das propos-
tas, como estabelecido no nº 1 do artigo 64º do 
CCP, pelo período correspondente ao número 
de dias que medeia entre o termo do prazo para 
resposta aos erros e omissões / esclarecimen-
tos (10-07-2019) e a data da disponibilização 
da decisão do órgão competente na plataforma 
eletrónica, sem, contudo, nunca exceder o pra-

zo inicialmente estabelecido para apresentação 
das propostas.
CEDÊNCIA, Em rEGImE DE DIrEITo DE Co-
moDATo, DAs FrAçÕEs AUTÓNomAs “GL” A 
QUE CorrEsPoNDE A LoJA 6, “Gs” A QUE 
CorrEsPoNDEm As LoJAs 13 E 13 A E “hB” 
A QUE CorrEsPoNDE A LoJA 22, sITAs NA 
rUA DIoGo CAssELs, Nº 119, 121, 127, 135, 237 
E 145, rUA ELIAs GArCIA Nº 198, 240 E 260 
E rUA AFoNso ALBUQUErQUE Nº 100, 110 E 
114 – UNIÃo DE FrEGUEsIAs DE mAFAmUDE E 
vILAr Do PArAÍso 
EDoC/2019/38302
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
47, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
24.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o seguinte, nos termos informados:
1. Cedência, em regime de direito de comodato, 
das frações autónomas: 
- "GL", a que corresponde a loja 6, 
- "Gs", a que corresponde as lojas 13 e 13 A e 
- "hB", a que corresponde a loja 22, 
todas do prédio constituído em regime de pro-
priedade horizontal sito nas ruas Diogo Cassels, 
n.ºs 119, 121, 127, 135, 237 e 145, Elias Garcia, n.ºs 
198, 240 e 260 e Afonso de Albuquerque, n.ºs 
100, 110 e 114, união das freguesias de mafamu-
de e vilar do Paraíso, descrito na segunda Con-
servatória do registo Predial de vila Nova de 
Gaia sob o numero 3674 - mafamude e inscrito 
na respetiva matriz sob o artigo 9694, proprie-
dade da Empresa municipal "GAIUrB, Urbanis-
mo e habitação, E.m." e cedidas, em regime de 
comodato, a este município pelo contrato ou-
torgado em 01/08/2018.
2. Aprovação da minuta do contrato de cedên-
cia em regime de direito de comodato.
DECLArAçÃo DE UTILIDADE PÚBLICA Com 
CArÁCTEr UrGENTE DA EXProPrIAçÃo DE 
UmA PArCELA sITA NA UNIÃo DE FrEGUE-
sIAs DE sANTA mArINhA E sÃo PEDro DA 
AFUrADA, Do CoNCELho DE vILA NovA DE 
GAIA, DEsTINADA À DoTAçÃo DE LIGAçÕEs 
mECâNICAs No CENTro hIsTÓrICo
EDoC/2019/27939
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
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48, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
24.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar e submeter à Assembleia municipal, ao 
abrigo da alínea a) do nº 3 do art.º 61º do re-
gime Jurídico da reabilitação Urbana (rJrU), 
na sua versão mais recente aprovado pelo DL 
88/2017 de 27 de julho e do art.º 10º, nº 1 da 
Lei nº 168/99, de 18 de setembro, a emissão da 
Declaração de Utilidade Pública Urgente e Au-
torização de Posse Administrativa dos Prédios 
a Expropriar, nos termos informados. 
DEsAFETAçÃo Do DomÍNIo PÚBLICo PArA 
o DomÍNIo PrIvADo Do mUNICÍPIo DE UmA 
PArCELA DE TErrENo Com A ÁrEA DE 
27.70m2, sITA NA rUA DA PoUsADA – UNIÃo 
DE FrEGUEsIAs DE sErZEDo E PErosINho, 
DEsTINADA A ACErTo DE EsTrEmAs No 
âmBITo DE Um LICENCIAmENTo – ProC.º 
3057/18 PArA AmPLIAçÃo DE EDIFÍCIo DEs-
TINADo A hABITAçÃo
EDoC/2019/26889
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
49, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
29.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, sub-
meter, nos termos propostos, à apreciação da 
Assembleia municipal a desafetação do domínio 
público para o domínio privado do município de 
uma parcela de terreno com a área de 27.70 m2, 
sita na rua da Pousada, União das freguesias 
de serzedo e Perosinho, omissa à matriz predial 
rústica e urbana e na conservatória do registo 
predial; Confronta do norte com rua da Pou-
sada (passeio), do sul com Ana maria Carvalho 
moreira maia, do nascente com rua da Pousada 
(passeio) e do poente com maria matutina Go-
mes Teixeira, e destina-se a certo de estremas. 
ADENDA Ao ACorDo DE CoLABorAçÃo CE-
LEBrADo ENTrE o mUNICÍPIo DE vILA NovA 
DE GAIA E ArTIsTAs DE GAIA – CooPErATI-
vA CULTUrAL, CrL TENDo Em vIsTA A rE-
vIsÃo DA ComPArTICIPAçÃo FINANCEIrA 
PArA A BIENAL DE ArTE DE GAIA 2019, No 
vALor sUPLEmENTAr DE €5.000,00 (CINCo 
mIL EUros)
EDoC/2019/46270

Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
50, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
19.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, rati-
ficar o despacho do senhor Presidente datado 
de 19.07.2019 que aprovou a adenda ao acordo 
de colaboração celebrado entre o município de 
vila Nova de Gaia e Artistas de Gaia – Coope-
rativa Cultural, CrL tendo em vista a revisão 
da comparticipação financeira para a Bienal 
de Arte de Gaia 2019, no valor suplementar de 
€5.000,00 (cinco mil euros).
CoNCUrso PÚBLICo Com PUBLICIDADE IN-
TErNACIoNAL PArA PrEsTAçÃo DE sEr-
vIços ComBINADos DE vIGILâNCIA E sE-
GUrANçA hUmANA E DE vIDEovIGILâNCIA 
PArA o mUNICÍPIo DE vILA NovA DE GAIA 
– rEFormULAçÃo DE ENCArGos
EDoC/2019/6115
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
51, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
30.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a reformulação de encargos referente 
ao concurso público com publicidade interna-
cional para prestação de serviços combinados 
de vigilância e segurança humana e de videovi-
gilância para o município de vila Nova de Gaia, 
nos termos informados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o mUNICÍPIo DE vILA NovA DE GAIA 
E A AssoCIAçÃo hUmANITÁrIA Dos Bom-
BEIros voLUNTÁrIos DE CrEsTUmA PArA 
APoIo FINANCEIro À rEALIZAçÃo DE 
oBrAs No QUArTEL oPErACIoNAL DA INs-
TITUIçÃo, No vALor ToTAL DE €330.000,00 
(TrEZENTos E TrINTA mIL EUros) 
EDoC/2019/36621
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
52, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
30.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, sub-
meter, nos termos propostos, a deliberação da 
Assembleia municipal a assunção de compro-
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missos plurianuais.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o mUNICÍPIo DE vILA NovA DE GAIA 
E A soCIEDADE FILArmÓNICA DE CrEsTU-
mA PArA APoIo FINANCEIro À rEALIZA-
çÃo Do “EsTÁGIo D’oUro”, No moNTANTE 
ToTAL DE €5.000,00 (CINCo mIL EUros) – 
rETIFICAçÃo DE mINUTA
EDoC/2019/36228
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
53, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
31.07.2019”
o senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
moura pediu escusa da votação
Deliberação: Deliberado por unanimidade, re-
tificar a deliberação de 27.06.2019 que apro-
vou o acordo de colaboração a celebrar entre 
o município de vila Nova de Gaia e a sociedade 
Filarmónica de Crestuma para apoio financei-
ro à realização do “Estágio D’ouro”, incidindo 
a alteração efetuada sobre a cláusula segunda 
e a integração do Anexo I relativo às comparti-
cipações não financeiras, no montante total de 
€5.000,00 (cinco mil euros).
ACorDo DE PArCErIA A CELEBrAr ENTrE 
o mUNICÍPIo DE vILA NovA DE GAIA E A rTP 
TENDo Em vIsTA A rEALIZAçÃo Do Pro-
GrAmA “hÁ voLTA”
EDoC/2019/48637
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
54, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
31.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o acordo de parceria a celebrar entre o 
município de vila Nova de Gaia e a rTP tendo 
em vista a realização do programa “há volta”, 
nos termos apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o mUNICÍPIo DE vILA NovA DE GAIA 
E AssoCIAçÃo ABIENTEs PArA APoIo À 
rEEDIçÃo DE ALGUmAs DAs sUAs PUBLICA-
çÕEs
EDoC/2019/47968
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
55, apenas no original.

Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
31.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o acordo de colaboração a celebrar entre o 
município de vila Nova de Gaia e Associação 
Abientes – Centro de Documentação e Investi-
gação em história Local para apoio à reedição 
de algumas das suas publicações, nos termos 
apresentados.
ACorDo DE PArCErIA A CELEBrAr ENTrE 
o mUNICÍPIo DE vILA NovA DE GAIA E o GA-
LANDUm GALUNDAINA TENDo Em vIsTA A 
rEALIZAçÃo Do GAIA WorLD mUsIC 2019, 
No vALor DE €38.500,00 (TrINTA E oITo 
mIL E QUINhENTos EUros)
EDoC/2019/48603
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
56, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
31.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o acordo de parceria a celebrar entre 
o município de vila Nova de Gaia e o Galan-
dum Galundaina tendo em vista a realização do 
Gaia World music 2019, no valor de €38.500,00 
(trinta e oito mil e quinhentos euros), nos ter-
mos apresentados.
AQUIsIçÃo DA PrEsTAçÃo DE sErvIços 
DE vIGILâNCIA E sEGUrANçA hUmANA NAs 
INsTALAçÕEs E EQUIPAmENTos mUNICIPAIs 
– AProvAçÃo DA rEALIZAçÃo DE sErvIço 
EXTrAorDINÁrIo E rEsPETIvA DEsPEsA, 
BEm Como A AProvAçÃo DA mINUTA DE 
CoNTrATo
EDoC/2019/45473
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
57, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
31.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a realização do serviço extraordinário 
e respetiva despesa, bem como a aprovação da 
minuta de contrato, nos termos apresentados.
CoNTrATo QUE TEm Por oBJETo A CEDÊN-
CIA PELA soCIEDADE ÁGUAs DE GAIA, E.m., 
s.A. Ao mUNICÍPIo DE vILA NovA DE GAIA 
DE EsPAço PArA INsTALAçÃo Do CENTro 
DE ATENDImENTo Ao mUNÍCIPE No EDIFÍCIo 
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DA PrAçA BEm Como A INsTALAçÃo DE GA-
BINETEs ADmINIsTrATIvos E TÉCNICos DE 
APoIo À ATIvIDADE mUNICIPAL, No vALor 
DE €5.000,00 (CINCo mIL EUros) mENsAIs
EDoC/2019/46640
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
58, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
31.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar, nos termos informados, o seguinte:
a) Aceitar a cedência, pela Empresa municipal 
"Águas de Gaia, Em, s.A." ao município, da uti-
lização do edifício designado por "Edifício da 
Praça", sito na rua 20 de Junho, n.ºs 43, 53, 65 e 
71 e rua General Torres, n.ºs 1085 e 1099, União 
das freguesias de mafamude e vilar do Paraíso, 
inscrito na matriz predial urbana sob  o artigo P 
10832, pelo prazo em que vigorar a constituição 
do direito de superfície do qual aquela empresa 
municipal é titular (a escritura de cedência de 
constituição do direito de superfície foi outor-
gada em 01/02/2017 e tem como prazo 50 anos 
a contar da data da sua celebração), pelo valor 
de € 5.000,00/mês, acrescido de IvA á taxa le-
gal em vigor;
b) Aprovar a minuta do contrato de cedência 
de utilização do Edifício da Praça.
PArCELA DE TErrENo DA QUINTA DA LA-
vANDEIrA oNDE sE ENCoNTrA A moNU-
mENTAL EsTUFA NEoGÓTICA DE FErro 
mANDADA CoNsTrUIr PELo CoNDE ANTÓ-
NIo DA sILvA moNTEIro, LAGo, o JArDIm 
româNTICo, A mATA E A CAsA sENhorIAL, 
No vALor DE €2.400.000,00 (DoIs mILhÕEs 
E QUATroCENTos mIL EUros)
EDoC/2019/48586
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
59, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
31.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar, nos termos informados, o seguinte:
1. Propor a Assembleia municipal que seja au-
torizado a aquisição do prédio misto compos-
to por casa de três pisos, capela anexa, quin-
tal e terreno, com a área coberta de 677,00 m2 
e descoberta de 38.905,50 m2, sito no Largo 

da Lavandeira, n.º 138, freguesia de oliveira do 
Douro, descrito na segunda Conservatória do 
registo Predial de vila Nova de Gaia sob o nú-
mero 3299 – oliveira do Douro e inscrito na ma-
triz predial urbana sob o artigo 893 e na matriz 
predial rústica sob o artigo 893, a maria Carlota 
sequeira soares da silva, maria Emília sequeira 
soares da silva Dias Ferreira e a maria manuela 
sequeira soares da silva Figueiredo Pinto, her-
deiras de Albino soares da silva, pelo valor de € 
2.400,000,00 (dois milhões e quatrocentos mil 
euros), pago da seguinte forma:
a) € 900.000,00 (novecentos mil euros) com a 
assinatura do contrato promessa de compra e 
venda com eficácia real;
b) € 1.450,000,00 (um milhão e quatrocentos 
e cinquenta mil euros) fracionados em 29 pres-
tações mensais iguais e sucessivas, no valor de 
€ 50.000,00 (cinquenta mil euros), cada uma;
c) € 50.000,00 (cinquenta mil euros) na data 
da outorga da escritura.
2. Propor, ao indicado órgão municipal, a apro-
vação da minuta do contrato promessa de com-
pra e venda com eficácia real do prédio acima 
identificado.

DIREÇÃo MUNICIPAL DE INFRAEstRUtURAs 
E EsPAÇos PÚBLICos

rEGImE EXCECIoNAL DE TÁXIs 2019
EDoC/2019/44383
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
60, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
21.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a fixação, a título excecional, entre os dias 
15 de julho e 15 de outubro de 2019 de um regi-
me de estacionamento diferente do vigente, ou 
seja, o regime livre, nos termos informados.
AUTorIZAçÃo EsPECIAL DE CIrCULAçÃo 
PArA os sEGUINTEs vEÍCULos PEsADos: 
15-vQ-26, 55-FI-30 E 80-Bm-99 PArA PErmIs-
sÃo DE CIrCULAçÃo No INTErIor DA ZoNA 
DELImITADA ENTrE A A1, roTUNDA DE sAN-
To ovÍDIo, AvENIDA DA rEPÚBLICA, AvENI-
DA vAsCo DA GAmA (E.N.222) E Av. D. JoÃo 
II (vL9), vÁLIDo ATÉ 08 DE JULho DE 2020
EDoC/2019/43933
Foi presente o documento referido em epígra-
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fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
61, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
22.07.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 7 vo-
tos a favor do Ps e 2 abstenções do PPD/PsD, 
aprovar a autorização especial de circulação 
para os seguintes veículos pesados: 15-vQ-26, 
55-FI-30 e 80-Bm-99 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), entre as 08h00 e as 10h00 e entre 
as 17h e as 19h, ficando a usufruir do estatuto in-
dicado na sinalização vertical (de proibição de 
circulação entre as 8h00 e as 10h00 e entre as 
17h e as 19h) de “Exceto veículos autorizados”, 
salvo outra sinalização em contrário, válido até 
08 de julho de 2020, 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), vÁLIDo 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 
62, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
30.07.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 7 vo-
tos a favor do Ps e 2 abstenções do PPD/PsD, 
aprovar a autorização especial de circulação 
para os seguintes veículos pesados: 34-JA-82 E 
50-20-oI para permissão de circulação no inte-
rior da zona delimitada entre a A1, rotunda de 
santo ovídio, Avenida da república, Avenida 
vasco da Gama (E.N.222) e Av. D. João II (vL9), 
entre as 08h00 e as 10h00 e entre as 17h e as 
19h, ficando a usufruir do estatuto indicado na 
sinalização vertical (de proibição de circulação 
entre as 8h00 e as 10h00 e entre as 17h e as 
19h) de “Exceto veículos autorizados”, salvo ou-
tra sinalização em contrário, válido até 29 de 
dezembro de 2019, nos termos informados.
PosTUrA mUNICIPAL DE TrâNsITo NA TrA-
vEssA ANTÓNIo CoELho morEIrA, No EN-

TroNCAmENTo Com A rUA FErrEIrA DE 
CAsTro – UNIÃo DE FrEGUEsIAs DE GULPI-
LhArEs E vALADArEs
EDoC/2017/30994
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
63, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
22.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a postura municipal de trânsito na Tra-
vessa António Coelho moreira, no entronca-
mento com a rua Ferreira de Castro – União de 
Freguesias de Gulpilhares e valadares, nos ter-
mos informados.
PosTUrA mUNICIPAL DE TrâNsITo NA rUA 
DA QUINTA DA FÁBrICA E NA rUA AmÉrICo 
DE oLIvEIrA – UNIÃo DE FrEGUEsIAs DE 
GrIJÓ E sErmoNDE
EDoC/2019/26277
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
64, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
30.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a postura municipal de trânsito na rua 
da Quinta da Fábrica e na rua Américo de oli-
veira – União de Freguesias de Grijó e sermon-
de, nos termos informados.
PosTUrA mUNICIPAL DE TrâNsITo NA rUA 
sILvA TAPADA – FrEGUEsIA DE oLIvEIrA Do 
DoUro
EDoC/2019/18720
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
65, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
31.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a postura municipal de trânsito na rua 
silva Tapada – Freguesia de oliveira do Douro, 
nos termos informados.
PosTUrA mUNICIPAL DE TrâNsITo No Ar-
rUAmENTo PArALELo À rUA oLIvA TELEs 
– FrEGUEsIA DE ArCoZELo
EDoC/2019/48785
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
66, apenas no original.
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Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
30.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a postura municipal de trânsito no ar-
ruamento paralelo à rua oliva Teles – Freguesia 
de Arcozelo, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DA 
TAXA rEFErENTE À LICENçA DE Um LUGAr 
DE EsTACIoNAmENTo PrIvATIvo PArA o 
ANo DE 2019, sITo NA orLA mArÍTImA, No 
vALor DE €840,57 (oIToCENTos E QUArEN-
TA EUros E CINQUENTA E sETE CÊNTImos), 
soLICITADo PELo CoNCEssIoNÁrIo DE 
APoIo À PrAIA Do BAr PEDrAs AmArELAs
EDoC/2019/23099
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
67, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
22.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa referente à licença de um lugar de es-
tacionamento privativo para o ano de 2019, sito 
na orla marítima, no valor de €840,57 (oitocen-
tos e quarenta euros e cinquenta e sete cênti-
mos), solicitado pelo Concessionário de apoio 
à praia do bar pedras amarelas, nos termos in-
formados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DA 
TAXA rEFErENTE À LICENçA DE TrÊs LUGA-
rEs DE EsTACIoNAmENTo PrIvATIvo PArA 
o ANo DE 2019, sITos NA rUA 14 DE oUTU-
Bro, 1061-1069 – UNIÃo DE FrEGUEsIAs DE 
mAFAmUDE E vILAr Do PArAÍso, No vALor 
DE €3.240,00 (TrÊs mIL DUZENTos E QUA-
rENTA EUros), soLICITADo PELo sErvIço 
DE FINANçAs DE vILA NovA DE GAIA 1
EDoC/2019/43715
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
68, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
30.07.2019”
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 14 de outubro, 1061-1069 – União de 
Freguesias de mafamude e vilar do Paraíso, no 

valor de €3.240,00 (três mil duzentos e quaren-
ta euros), solicitado pelo serviço de Finanças 
de vila Nova de Gaia 1, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DA 
TAXA rEFErENTE À LICENçA DE Um LUGAr 
DE EsTACIoNAmENTo PrIvATIvo PArA o 
ANo DE 2019, sITo NA AvENIDA INFANTE sA-
GrEs – UNIÃo DE FrEGUEsIAs DE GULPILhA-
rEs E vALADArEs, No vALor DE €840,57 
(oIToCENTos E QUArENTA EUros E CIN-
QUENTA E sETE CÊNTImos), soLICITADo 
PELo CoNCEssIoNÁrIo DE APoIo À PrAIA 
Do ATLâNTICo DE vALADArEs
EDoC/2018/6086
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
69, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
30.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento da 
taxa referente à licença de um lugar de estacio-
namento privativo para o ano de 2019, sito na 
Avenida Infante sagres – União de Freguesias 
de Gulpilhares e valadares, no valor de €840,57 
(oitocentos e quarenta euros e cinquenta e sete 
cêntimos), solicitado pelo Concessionário de 
apoio à praia do Atlântico de valadares, nos 
termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DA 
TAXA rEFErENTE À LICENçA DE DoIs LUGA-
rEs DE EsTACIoNAmENTo PrIvATIvo PArA 
o ANo DE 2019, sITos NA AvENIDA PADrE 
GUILhErmE – FrEGUEsIA DE ArCoZELo, No 
vALor DE €1.440,98 (mIL QUATroCENTos E 
QUArENTA EUros E NovENTA E oITo CÊN-
TImos), soLICITADo PELA UNIDADE DE sAÚ-
DE FAmILIAr AGUDA (ACEs EsPINho/GAIA)
EDoC/2019/2583
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
70, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
30.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa referente à licença de dois lugares de 
estacionamento privativo para o ano de 2019, 
sitos na Avenida Padre Guilherme – Freguesia 
de Arcozelo, no valor de €1.440,98 (mil quatro-
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centos e quarenta euros e noventa e oito cên-
timos), solicitado pela Unidade de saúde Fa-
miliar Aguda (ACEs Espinho/Gaia), nos termos 
informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DA 
TAXA rEFErENTE À LICENçA DE Um LUGAr 
DE EsTACIoNAmENTo PrIvATIvo PArA o 
ANo DE 2019, sITo NA rUA PArTICULAr Às 
ÁrvorEs – UNIÃo DE FrEGUEsIAs DE sAN-
TA mArINhA E sÃo PEDro DA AFUrADA, 
No vALor DE €2.158,80 (DoIs mIL CENTo E 
CINQUENTA E oITo EUros E oITENTA CÊN-
TImos), soLICITADo PELo GAIENsE – ComU-
NICAçÃo E EvENTos, UNIPEssoAL, LDA
EDoC/2018/78308
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
71, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
30.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento da 
taxa referente à licença de um lugar de estacio-
namento privativo para o ano de 2019, sito na 
rua Particular às Árvores – União de Freguesias 
de santa marinha e são Pedro da Afurada, no 
valor de €2.158,80 (dois mil cento e cinquenta 
e oito euros e oitenta cêntimos), solicitado pelo 
Gaiense – Comunicação e Eventos, Unipessoal, 
Lda, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DA 
TAXA rEFErENTE À LICENçA DE TrÊs LU-
GArEs DE EsTACIoNAmENTo PrIvATIvo 
PArA o ANo DE 2019, sITos NA rUA DELFIm 
DE LImA, s/N APArTADo 502 – FrEGUEsIA 
DE CANELAs, No vALor DE €2.161,47 (DoIs 
mIL CENTo E sEssENTA E Um EUros E QUA-
rENTA E sETE CÊNTImos), soLICITADo PELo 
AGrUPAmENTo DE EsCoLAs DE CANELAs
EDoC/2019/2564
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
72, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
30.07.2019”
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 Delfim de Lima, s/n apartado 502 

– Freguesia de Canelas, no valor de €2.161,47 
(dois mil cento e sessenta e um euros e qua-
renta e sete cêntimos), solicitado pelo Agrupa-
mento de Escolas de Canelas, nos termos infor-
mados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs PELA INTErrUPçÃo DE TrâNsITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “Pro-
CIssÃo DA FEsTA Em hoNrA DE s. BENTo”, 
rEALIZADo No DIA 14 DE JULho DE 2019, 
No vALor ToTAL DE €258,30 (DUZENTos E 
CINQUENTA E oITo EUros E TrINTA CÊNTI-
mos), soLICITADo PELA FÁBrICA DA IGrEJA 
PAroQUIAL DE sÃo PEDro DE PEDroso
EDoC/2019/40059
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
73, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
11.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, relativa 
à realização do evento “Procissão da Festa em 
honra de s. Bento”, realizado no dia 14 de julho 
de 2019, no montante de 180,81 (cento e oitenta 
euros e oitenta e um cêntimos), corresponden-
te a 70% do valor total de €258,30 (duzentos e 
cinquenta e oito euros e trinta cêntimos), soli-
citado pela Fábrica da Igreja Paroquial de são 
Pedro de Pedroso, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs PELA INTErrUPçÃo DE TrâNsITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “Pro-
vA DE ATLETIsmo EsCoLAr”, rEALIZADo 
No DIA 03 DE JUNho DE 2019, No vALor 
ToTAL DE €285,00 (DUZENTos E oITENTA E 
CINCo EUros), soLICITADo PELA CoorDE-
NADorA DA EsCoLA DAs PEDrAs, mArIA 
DE FÁTImA G. DUArTE
EDoC/2019/27903
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
74, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
11.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, relativa 
à realização do evento “prova de atletismo es-
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colar”, realizado no dia 03 de junho de 2019, 
no valor total de €285,00 (duzentos e oitenta e 
cinco euros), solicitado pela Coordenadora da 
Escola das Pedras, maria de Fátima G. Duarte, 
nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs PELA INTErrUPçÃo DE TrâNsITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “vIA 
sACrA”, rEALIZADo No DIA 27 DE JUNho 
DE 2019, No vALor ToTAL DE €238,40 (DU-
ZENTos E TrINTA E oITo EUros E QUArEN-
TA CÊNTImos), soLICITADo PELA AssoCIA-
çÃo CENTro mArIA DE NAZArÉ
EDoC/2019/35858
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
75, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
11.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de ta-
xas pela interrupção de trânsito, relativa à rea-
lização do evento “via sacra”, realizado no dia 
27 de junho de 2019, no valor total de €238,40 
(duzentos e trinta e oito euros e quarenta cên-
timos), solicitado pela Associação Centro maria 
de Nazaré, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs PELA INTErrUPçÃo DE TrâNsITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “Pro-
CIssÃo INTEGrADA NA FEsTA Em hoNrA DE 
s. JosÉ, sANTo ANTÓNIo E NossA sENho-
rA Do AmPAro”, rEALIZADo No DIA 07 DE 
JULho DE 2019, No vALor ToTAL DE €86,10 
(oITENTA E sEIs EUros E DEZ CÊNTImos), 
soLICITADo PELA FÁBrICA DA IGrEJA PA-
roQUIAL DE PEDroso
EDoC/2019/35814
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
76, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
30.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, relativa 
à realização do evento “procissão integrada na 
festa em honra de s. José, santo António e Nos-
sa senhora do Amparo”, realizado no dia 07 de 
julho de 2019, no montante 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 Fábrica 
da Igreja Paroquial de Pedroso, nos termos in-
formados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs PELA INTErrUPçÃo DE TrâNsITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “38ª 
mArAToNA INTErNACIoNAL DE CANoAGEm 
DE CrEsTUmA”, rEALIZADo Nos DIAs 15 E 
16 DE JUNho DE 2019, No vALor ToTAL DE 
€147,10 (CENTo E QUArENTA E sETE EUros 
E DEZ CÊNTImos), soLICITADo PELA UNIÃo 
DE FrEGUEsIAs DE sANDIm, oLIvAL, LEvEr 
E CrEsTUmA
EDoC/2019/34906
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
77, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
30.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, relativa à 
realização do evento “38ª maratona Internacio-
nal de Canoagem de Crestuma”, realizado nos 
dias 15 e 16 de junho de 2019, no montante de 
€102,97 (cento e dois euros e noventa e sete 
cêntimos), correspondente a 70% do valor total 
de €147,10 (cento e quarenta e sete euros e dez 
cêntimos), solicitado pela União de Freguesias 
de sandim, olival, Lever e Crestuma, nos ter-
mos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs PELA INTErrUPçÃo DE TrâNsITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “Pro-
CIssÃo Em hoNrA DE sÃo PEDro”, rEA-
LIZADo No DIA 30 DE JUNho DE 2019, No 
vALor ToTAL DE €298,00 (DUZENTos E No-
vENTA E oITo EUros), soLICITADo PELA 
FÁBrICA DA IGrEJA PAroQUIAL DE sÃo PE-
Dro DE vILAr Do PArAÍso
EDoC/2019/34623
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
78, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
30.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
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de taxas pela interrupção de trânsito, relativa 
à realização do evento “Procissão em honra de 
são Pedro”, realizado no dia 30 de junho de 
2019, no montante de €208,60 (duzentos e oito 
euros e sessenta cêntimos), correspondente a 
70% do valor total de €298,00 (duzentos e no-
venta e oito euros), solicitado pela Fábrica da 
Igreja Paroquial de são Pedro de vilar do Paraí-
so, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs PELA INTErrUPçÃo DE TrâNsITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “Pro-
CIssÃo Em hoNrA Do sENhor DA PEDrA”, 
rEALIZADo No DIA 18 DE JUNho DE 2019, No 
vALor ToTAL DE €119,20 (CENTo E DEZANo-
vE EUros E vINTE CÊNTImos), soLICITADo 
PELA CoNFrArIA Do sENhor DA PEDrA
EDoC/2019/33939
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
79, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
30.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, relativa 
à realização do evento “procissão em honra do 
senhor da Pedra”, realizado no dia 18 de junho 
de 2019, no valor total de €119,20 (cento e de-
zanove euros e vinte cêntimos), solicitado pela 
Confraria do senhor da Pedra, nos termos in-
formados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs PELA INTErrUPçÃo DE TrâNsITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “Cor-
rIDA DE sÃo JoÃo 2019”, rEALIZADo No 
DIA 16 DE JUNho DE 2019, No vALor ToTAL 
DE €904,30 (NovECENTos E QUATro EU-
ros E TrINTA CÊNTImos), soLICITADo PELA 
rUNPorTo
EDoC/2019/31040
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
80, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
30.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de ta-
xas pela interrupção de trânsito, relativa à rea-
lização do evento “corrida de são João 2019”, 

realizado no dia 16 de junho de 2019, no valor 
total de €904,30 (novecentos e quatro euros e 
trinta cêntimos), solicitado pela runporto, nos 
termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs PELA INTErrUPçÃo DE TrâNsITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “Pro-
CIssÃo Em hoNrA DE sANTA mArGArIDA”, 
rEALIZADo No DIA 21 DE JULho DE 2019, 
No vALor ToTAL DE €129,15 (CENTo E vIN-
TE E NovE EUros E QUINZE CÊNTImos), so-
LICITADo PELo sENhor JosÉ DomINGos 
GoNçALvEs PErEIrA, rEPrEsENTANTE DA 
ComIssÃo DE FEsTAs Em hoNrA DE sANTA 
mArGArIDA DE GrIJÓ
EDoC/2019/27910
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
81, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
30.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, relativa 
à realização do evento “procissão em honra de 
santa margarida”, realizado no dia 21 de julho 
de 2019, no valor total de €129,15 (cento e vin-
te e nove euros e quinze cêntimos), solicitado 
pelo senhor José Domingos Gonçalves Pereira, 
representante da Comissão de Festas em honra 
de santa margarida de Grijó, nos termos infor-
mados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs PELA INTErrUPçÃo DE TrâNsITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Dos EvENTos “4 
ProCIssÕEs INTEGrADAs NAs FEsTAs Do 
sENhor Dos AFLITos”, rEALIZADos Nos 
DIAs 06, 07, 08 E 13 DE JULho DE 2019, No 
vALor ToTAL DE €596,00 (QUINhENTos E 
NovENTA E sEIs EUros), soLICITADo PELo 
sENhor JosÉ CUsTÓDIo NoGUEIrA DA sIL-
vA, rEPrEsENTANTE DA ComIssÃo DE FEs-
TAs Ao Nosso sENhor Dos AFLITos DE 
vALADArEs
EDoC/2019/28214
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
82, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
30.07.2019”
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Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, relativa 
à realização dos eventos “4 procissões integra-
das nas festas do senhor dos Aflitos”, realiza-
dos nos dias 06, 07, 08 e 13 de julho de 2019, no 
valor total de €596,00 (quinhentos e noventa e 
seis euros), solicitado pelo senhor José Custó-
dio Nogueira da silva, representante da Comis-
são de Festas ao nosso senhor dos Aflitos de 
valadares, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs PELA INTErrUPçÃo DE TrâNsITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “Pro-
CIssÃo Em hoNrA DA sENhorA DA horA”, 
rEALIZADo No DIA 09 DE JUNho DE 2019, 
No vALor ToTAL DE €129,15 (CENTo E vIN-
TE E NovE EUros E QUINZE CÊNTImos), so-
LICITADo PELo sENhor CArLos ALBErTo 
moNTEIro DA CosTA, rEPrEsENTANTE DA 
ComIssÃo DE FEsTAs Em hoNrA DA sE-
NhorA DA horA DE GrIJÓ
EDoC/2019/22317
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
83, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
30.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, relativa 
à realização do evento “procissão em honra da 
senhora da hora”, realizado no dia 09 de junho 
de 2019, no montante de €90,41 (noventa euros 
e quarenta e um cêntimos), correspondente a 
70% do valor total de €129,15 (cento e vinte e 
nove euros e quinze cêntimos), solicitado pelo 
senhor Carlos Alberto monteiro da Costa, re-
presentante da Comissão de Festas em honra 
da senhora da hora de Grijó, nos termos infor-
mados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE TA-
XAs PELA INTErrUPçÃo DE TrâNsITo, rE-
LATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “DEsFILE 
DE CArNAvAL DAs CrIANçAs Do AGrUPA-
mENTo DE EsCoLAs Dom PEDro I”, rEALI-
ZADo No DIA 09 DE FEvErEIro DE 2018, No 
vALor ToTAL DE €119,20 (CENTo E DEZANo-
vE EUros E vINTE CÊNTImos), soLICITADo 
PELA JUNTA DE FrEGUEsIA DE CANIDELo

EDoC/2018/4041
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
84, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
30.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, relativa 
à realização do evento “desfile de carnaval das 
crianças do Agrupamento de Escolas Dom Pe-
dro I”, realizado no dia 09 de fevereiro de 2018, 
no valor total de €119,20 (cento e dezanove eu-
ros e vinte cêntimos), solicitado pela Junta de 
Freguesia de Canidelo, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs PELA INTErrUPçÃo DE TrâNsITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “II 
CorrIDA PrAIA Do ArEINho”, rEALIZADo 
No DIA 28 DE oUTUBro DE 2018, No vALor 
ToTAL DE €357,60 (TrEZENTos E CINQUEN-
TA E sETE EUros E sEssENTA CÊNTImos), 
soLICITADo PELA ProEvENTs
EDoC/2018/65157
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
85, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
30.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, relativa à 
realização do evento “II Corrida Praia do Arei-
nho”, realizado no dia 28 de outubro de 2018, 
no valor total de €357,60 (trezentos e cinquen-
ta e sete euros e sessenta cêntimos), solicitado 
pela Proevents, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs PELA INTErrUPçÃo DE TrâNsITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “II 
CorrIDA ArCo-ÍrIs rUN – CorrIDA soLI-
DÁrIA”, rEALIZADo No DIA 07 DE JULho DE 
2019, No vALor ToTAL DE €953,60 (NovE-
CENTos E CINQUENTA E TrÊs EUros E sEs-
sENTA CÊNTImos), soLICITADo PELA JUNTA 
DE FrEGUEsIA DE ArCoZELo
EDoC/2019/36494
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
86, apenas no original.
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Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
30.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, relativa à 
realização do evento “II Corrida Arco-Íris run – 
Corrida solidária”, realizado no dia 07 de julho 
de 2019, no montante de € 667,52 (seiscentos 
e sessenta e sete euros e cinquenta e dois cên-
timos), correspondente a 70% do valor total de 
€953,60 (novecentos e cinquenta e três euros 
e sessenta cêntimos), solicitado pela Junta de 
Freguesia de Arcozelo, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs PELA INTErrUPçÃo DE TrâNsITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “FEs-
TAs Em hoNrA DE sÃo PEDro”, rEALIZADo 
Nos DIAs 28, 29 E 30 DE JUNho DE 2019, No 
vALor ToTAL DE €190,15 (CENTo E NovENTA 
EUros E QUINZE CÊNTImos), soLICITADo 
PELA UNIÃo DE FrEGUEsIAs DE sErZEDo E 
PErosINho
EDoC/2019/36138
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
87, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
30.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, relativa à 
realização do evento “festas em honra de são 
Pedro”, realizado nos dias 28, 29 e 30 de junho 
de 2019, no montante de €133,11 (cento e trinta 
e três euros e onze cêntimos), correspondente 
a 70% do valor total de €190,15 (cento e no-
venta euros e quinze cêntimos), solicitado pela 
União de Freguesias de serzedo e Perosinho, 
nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs PELA INTErrUPçÃo DE TrâNsITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “CA-
mINhADA DA mADALENA”, rEALIZADo No 
DIA 30 DE JUNho DE 2019, No vALor ToTAL 
DE €715,20 (sETECENTos E QUINZE EUros E 
vINTE CÊNTImos), soLICITADo PELA JUNTA 
DE FrEGUEsIA DA mADALENA
EDoC/2019/38325
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 

88, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
30.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, relativa 
à realização do evento “Caminhada da mada-
lena”, realizado no dia 30 de junho de 2019, 
no montante de €500,64 (quinhentos euros e 
sessenta e quatro cêntimos), correspondente 
a 70% do valor total de €715,20 (setecentos e 
quinze euros e vinte cêntimos), solicitado pela 
Junta de Freguesia da madalena, nos termos in-
formados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs PELA INTErrUPçÃo DE TrâNsITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “FEs-
TIvAL DE FoLCLorE DA AssoCIAçÃo sEr-
moNDE CULTUrAL”, rEALIZADo No DIA 07 
DE JULho DE 2019, No vALor ToTAL DE 
€147,10 (CENTo E QUArENTA E sETE EUros 
E DEZ CÊNTImos), soLICITADo PELA UNIÃo 
DE FrEGUEsIAs DE GrIJÓ E sErmoNDE
EDoC/2019/38922
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
89, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
30.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, relativa 
à realização do evento “Festival de Folclore da 
Associação sermonde Cultural”, realizado no 
dia 07 de julho de 2019, no montante de €102,97 
(cento e dois euros e noventa e sete cêntimos), 
correspondente a 70% do valor total de €147,10 
(cento e quarenta e sete euros e dez cêntimos), 
solicitado pela União de Freguesias de Grijó e 
sermonde, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs PELA INTErrUPçÃo DE TrâNsITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “Pro-
CIssÃo DAs FEsTAs Em hoNrA DE sANTA 
mArINhA DE sEIXEZELo”, rEALIZADo No 
DIA 21 DE JULho DE 2019, No vALor ToTAL 
DE €172,20 (CENTo E sETENTA E DoIs EUros 
E vINTE CÊNTImos), soLICITADo PELA FÁ-
BrICA DA IGrEJA PAroQUIAL DA FrEGUE-
sIA DE sEIXEZELo
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EDoC/2019/38901
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
90, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
30.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, relativa à 
realização do evento “Procissão das Festas em 
honra de santa marinha de seixezelo”, realiza-
do no dia 21 de julho de 2019, no montante de 
€120,54 (cento e vinte euros e cinquenta e qua-
tro cêntimos), correspondente a 70% do valor 
total de €172,20 (cento e setenta e dois euros e 
vinte cêntimos), solicitado pela Fábrica da Igre-
ja Paroquial da Freguesia de seixezelo, nos ter-
mos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs PELA INTErrUPçÃo DE TrâNsITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “Pro-
CIssÃo DAs FEsTAs Em hoNrA DA NossA 
sENhorA Do CArmo”, rEALIZADo No DIA 
21 DE JULho DE 2019, No vALor ToTAL DE 
€238,40 (DUZENTos E TrINTA E oITo EUros 
E QUArENTA CÊNTImos), soLICITADo PELA 
FÁBrICA DA IGrEJA PAroQUIAL DA FrE-
GUEsIA DE sÃo sALvADor DE PErosINho
EDoC/2019/38708
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
91, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
30.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, relativa 
à realização do evento “Procissão das Festas 
em honra da Nossa senhora do Carmo”, rea-
lizado no dia 21 de julho de 2019, no montante 
de €166,88 (cento e sessenta e seis euros e oi-
tenta e oito cêntimos), correspondente a 70% 
do valor total de €238,40 (duzentos e trinta e 
oito euros e quarenta cêntimos), solicitado pela 
Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de são 
salvador de Perosinho, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs PELA INTErrUPçÃo DE TrâNsITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “FEs-
TA DE sÃo PEDro”, rEALIZADo Nos DIAs 29 

E 30 DE JUNho DE 2019, No vALor ToTAL DE 
€86,10 (oITENTA E sEIs EUros E DEZ CÊNTI-
mos), soLICITADo PELA AssoCIAçÃo CAr-
vALhos vIvo
EDoC/2019/38706
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
92, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
30.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, relativa 
à realização do evento “Festa de são Pedro”, 
realizado nos dias 29 e 30 de junho de 2019, 
no valor total de €86,10 (oitenta e seis euros e 
dez cêntimos), solicitado pela Associação Car-
valhos vivo, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs PELA INTErrUPçÃo DE TrâNsITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “FEs-
TAs Em hoNrA DE sÃo TIAGo E sANTA 
APoLÓNIA”, rEALIZADo DE 25 A 29 DE JU-
Lho DE 2019, No vALor ToTAL DE €319,30 
(TrEZENTos E DEZANovE EUros E TrIN-
TA CÊNTImos), soLICITADo PELA UNIÃo DE 
FrEGUEsIAs DE sANDIm, oLIvAL, LEvEr E 
CrEsTUmA
EDoC/2019/40408
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
93, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
30.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, relativa à 
realização do evento “Festas em honra de são 
Tiago e santa Apolónia”, realizado de 25 a 29 
de julho de 2019, no montante de €223,51 (du-
zentos e vinte e três euros e cinquenta e um 
cêntimos), correspondente a 70% do valor total 
de €319,30 (trezentos e dezanove euros e trinta 
cêntimos), solicitado pela União de Freguesias 
de sandim, olival, Lever e Crestuma, nos ter-
mos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE TA-
XAs PELA INTErrUPçÃo DE TrâNsITo, rE-
LATIvA À rEALIZAçÃo Dos EvENTos “DEs-
FILE DA FANFArrA DE LEvEr E ProCIssÃo 
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Em hoNrA DE sÃo TIAGo”, rEALIZADos 
Nos DIAs 27 E 28 DE JULho DE 2019, No vA-
Lor ToTAL DE €172,20 (CENTo E sETENTA E 
DoIs EUros E vINTE CÊNTImos), soLICITA-
Do PELA UNIÃo DE FrEGUEsIAs DE sANDIm, 
oLIvAL, LEvEr E CrEsTUmA
EDoC/2019/40396
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
94, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
30.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, relativa 
à realização dos eventos “Desfile da Fanfarra 
de Lever e Procissão em honra de são Tiago”, 
realizados nos dias 27 e 28 de julho de 2019, no 
montante de €120,54 (cento e vinte euros e cin-
quenta e quatro cêntimos), correspondente a 
70% do valor total de €172,20 (cento e setenta 
e dois euros e vinte cêntimos), solicitado pela 
União de Freguesias de sandim, olival, Lever e 
Crestuma, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs PELA INTErrUPçÃo DE TrâNsITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “Pro-
CIssÃo Em hoNrA DA NossA sENhorA DA 
NAZArÉ”, A rEALIZAr No DIA 25 DE AGos-
To DE 2019, No vALor ToTAL DE €476,80 
(QUATroCENTos E sETENTA E sEIs EUros E 
oITENTA CÊNTImos), soLICITADo PELA CPA 
– AssoCIAçÃo DA ComIssÃo DA PrAIA DA 
AGUDA DA sENhorA DA NAZArÉ, rEPrE-
sENTADA Por ADÉLIA mArIA roDrIGUEs 
mANArTE oLIvEIrA
EDoC/2019/39494
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
95, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
30.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, relativa 
à realização do evento “Procissão em honra da 
Nossa senhora da Nazaré”, a realizar no dia 25 
de agosto de 2019, em 70% do valor total de 
€476,80 (quatrocentos e setenta e seis euros e 
oitenta cêntimos), solicitado pela CPA – Asso-

ciação da Comissão da Praia da Aguda da se-
nhora da Nazaré, representada por Adélia maria 
rodrigues manarte oliveira, nos termos infor-
mados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs PELA INTErrUPçÃo DE TrâNsITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “DEs-
FILE sANJoANINo”, rEALIZADo No DIA 22 
DE JUNho DE 2019, No vALor ToTAL DE 
€298,00 (DUZENTos E NovENTA E oITo EU-
ros), soLICITADo PELA UNIÃo DE FrEGUE-
sIAs DE mAFAmUDE E vILAr Do PArAÍso
EDoC/2019/39555
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
96, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
30.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, relativa à 
realização do evento “Desfile sanjoanino”, rea-
lizado no dia 22 de junho de 2019, no montante 
de €208,60 (duzentos e oito euros e sessenta 
cêntimos), correspondente a 70% do valor total 
de €298,00 (duzentos e noventa e oito euros), 
solicitado pela União de Freguesias de mafamu-
de e vilar do Paraíso, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE TA-
XAs PELA INTErrUPçÃo DE TrâNsITo, rE-
LATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “DEsFILE 
DA mArChA sANJoANINA DE CANIDELo”, 
rEALIZADo No DIA 13 DE JULho DE 2019, 
No vALor ToTAL DE €238,40 (DUZENTos E 
TrINTA E oITo EUros E QUArENTA CÊNTI-
mos), soLICITADo PELA JUNTA DE FrEGUE-
sIA DE CANIDELo
EDoC/2019/42501
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
97, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
30.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, relati-
va à realização do evento “Desfile da marcha 
sanjoanina de Canidelo”, realizado no dia 13 de 
julho de 2019, no montante de €166,88 (cento 
e sessenta e seis euros e oitenta e oito cênti-
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mos), correspondente a 70% do valor total de 
€238,40 (duzentos e trinta e oito euros e qua-
renta cêntimos), solicitado pela Junta de Fre-
guesia de Canidelo, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs PELA INTErrUPçÃo DE TrâNsI-
To, rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo 
“9ª FEsTA DA BIFANA”, rEALIZADo No DIA 
08 DE JULho DE 2019, No vALor ToTAL DE 
€268,90 (DUZENTos E sEssENTA E oITo EU-
ros E NovENTA CÊNTImos), soLICITADo 
PELA JUNTA DE FrEGUEsIA DE oLIvEIrA Do 
DoUro
EDoC/2019/41955
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
98, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
30.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, relativa à 
realização do evento “9ª Festa da Bifana”, rea-
lizado no dia 08 de julho de 2019, no montante 
de €188,23 (cento e oitenta e oito euros e vin-
te e três cêntimos), correspondente a 70% do 
valor total de €268,90 (duzentos e sessenta e 
oito euros e noventa cêntimos), solicitado pela 
Junta de Freguesia de oliveira do Douro, nos 
termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs PELA INTErrUPçÃo DE TrâNsITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “Pro-
CIssÃo Em hoNrA DE sÃo vICENTE E sAN-
To ANDrÉ DE CANIDELo”, rEALIZADo No 
DIA 14 DE JULho DE 2019, No vALor ToTAL 
DE €298,00 (DUZENTos E NovENTA E oITo 
EUros), soLICITADo PELA ComIssÃo DE 
FEsTAs DE CANIDELo
EDoC/2019/41835
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
99, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
30.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, relativa 
à realização do evento “Procissão em honra de 
são vicente e santo André de Canidelo”, reali-

zado no dia 14 de julho de 2019, no montante 
de €208,60 (duzentos e oito euros e sessenta 
cêntimos), correspondente a 70% do valor total 
de €298,00 (duzentos e noventa e oito euros), 
solicitado pela Comissão de Festas de Canide-
lo, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs PELA INTErrUPçÃo DE TrâNsITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Dos EvENTos 
“CAmINhADA soLIDÁrIA E ProCIssÃo Em 
hoNrA DE sANTA mArINhA E mArChAs Po-
PULArEs”, rEALIZADos Nos DIAs 20 E 21 DE 
JULho DE 2019, No vALor ToTAL DE €712,50 
(sETECENTos E DoZE EUros E CINQUENTA 
CÊNTImos), soLICITADo PELA CoNFrArIA 
Do sANTÍssImo sACrAmENTo, rEPrEsEN-
TADA PELA sENhorA mArIA JosÉ CArDo-
so PAChECo FErrEIrA
EDoC/2019/42756
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
100, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
30.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, relativa 
à realização dos eventos “Caminhada solidá-
ria e Procissão em honra de santa marinha e 
marchas Populares”, realizados nos dias 20 e 21 
de julho de 2019, no valor total de €712,50 (se-
tecentos e doze euros e cinquenta cêntimos), 
solicitado pela Confraria do santíssimo sacra-
mento, representada pela senhora maria José 
Cardoso Pacheco Ferreira, nos termos informa-
dos.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs PELA INTErrUPçÃo DE TrâNsITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “FEs-
TAs Em hoNrA DE sÃo CrIsTovÃo DE mA-
FAmUDE”, rEALIZADo DE 24 A 28 DE JULho 
DE 2019, No vALor ToTAL DE €417,25 (QUA-
TroCENTos E DEZAssETE EUros E vINTE E 
CINCo CÊNTImos), soLICITADo PELA UNIÃo 
DE FrEGUEsIAs DE mAFAmUDE E vILAr Do 
PArAÍso
EDoC/2019/43013
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
101, apenas no original.
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Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
30.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, relativa à 
realização do evento “Festas em honra de são 
Cristóvão de mafamude”, realizado de 24 a 28 
de julho de 2019, no montante de €292,08 (du-
zentos e noventa e dois euros e oito cêntimos), 
correspondente a 70% do valor total de €417,25 
(quatrocentos e dezassete euros e vinte e cinco 
cêntimos), solicitado pela União de Freguesias 
de mafamude e vilar do Paraíso, nos termos in-
formados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE TA-
XAs PELA INTErrUPçÃo DE TrâNsITo, rE-
LATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “ProCIs-
sÃo DAs FEsTAs Em hoNrA DE sÃo TIAGo”, 
rEALIZADo No DIA 21 DE JULho DE 2019, No 
vALor ToTAL DE €476,80 (QUATroCENTos 
E sETENTA E sEIs EUros E oITENTA CÊNTI-
mos), soLICITADo PELA FÁBrICA DA IGrEJA 
PAroQUIAL DE oLIvEIrA Do DoUro
EDoC/2019/43095
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
102, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
30.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, relativa à 
realização do evento “Procissão das Festas em 
honra de são Tiago”, realizado no dia 21 de ju-
lho de 2019, no montante de €333,76 (trezen-
tos e trinta e três euros e setenta e seis cênti-
mos), correspondente a 70% do valor total de 
€476,80 (quatrocentos e setenta e seis euros 
e oitenta cêntimos), solicitado pela Fábrica da 
Igreja Paroquial de oliveira do Douro, nos ter-
mos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE TA-
XAs PELA INTErrUPçÃo DE TrâNsITo, rE-
LATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “FEsTAs 
E ProCIssÃo Em hoNrA DA NossA sENho-
rA DA sAÚDE”, rEALIZADo Nos DIAs 02, 03 
E 04 DE AGosTo DE 2019, No vALor ToTAL 
DE €417,20 (QUATroCENTos E DEZAssE-
TE EUros E vINTE CÊNTImos), soLICITADo 
PELA FÁBrICA DA IGrEJA DA PArÓQUIA DE 

sÃo mIGUEL DE ArCoZELo
EDoC/2019/45602
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
103, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
30.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de ta-
xas pela interrupção de trânsito, relativa à reali-
zação do evento “Festas e Procissão em honra 
da Nossa senhora da saúde”, realizado nos dias 
02, 03 e 04 de agosto de 2019, no montante 
de €292,04 (duzentos e noventa e dois euros e 
quatro cêntimos), correspondente a 70% do va-
lor total de €417,20 (quatrocentos e dezassete 
euros e vinte cêntimos), solicitado pela Fábrica 
da Igreja da Paróquia de são miguel de Arcoze-
lo, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs PELA INTErrUPçÃo DE TrâNsITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “Pro-
CIssÃo DA FEsTA Em hoNrA DE sÃo vICEN-
TE”, rEALIZADo No DIA 28 DE JULho DE 
2019, No vALor ToTAL DE €129,15 (CENTo E 
vINTE E NovE EUros E QUINZE CÊNTImos), 
soLICITADo PELA PArÓQUIA DE sÃo sAL-
vADor DE GrIJÓ
EDoC/2019/43757
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
104, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
30.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, relativa 
à realização do evento “Procissão da Festa em 
honra de são vicente”, realizado no dia 28 de 
julho de 2019, no montante de €90,41 (noventa 
euros e quarenta e um cêntimos), correspon-
dente a 70% do valor total de €129,15 (cento e 
vinte e nove euros e quinze cêntimos), solicita-
do pela Paróquia de são salvador de Grijó, nos 
termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs PELA INTErrUPçÃo DE TrâNsITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “Pro-
CIssÃo Em hoNrA DE sÃo sALvADor”, 
rEALIZADo No DIA 04 DE AGosTo DE 2019, 
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No vALor ToTAL DE €86,10 (oITENTA E sEIs 
EUros E DEZ CÊNTImos), soLICITADo PELA 
PArÓQUIA DE sÃo sALvADor DE GrIJÓ
EDoC/2019/43743
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
105, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
30.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, relativa 
à realização do evento “Procissão em honra de 
são salvador”, realizado no dia 04 de agosto 
de 2019, no montante de €60,27 (sessenta eu-
ros e vinte e sete cêntimos), correspondente a 
70% do valor total de €86,10 (oitenta e seis eu-
ros e dez cêntimos), solicitado pela Paróquia de 
são salvador de Grijó, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs PELA INTErrUPçÃo DE TrâNsITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “Pro-
CIssÃo DA FEsTA Em hoNrA DE NossA sE-
NhorA DA horA E DE sANTA mArIA mADA-
LENA”, rEALIZADo No DIA 21 DE JULho DE 
2019, soLICITADo PELA JUNTA DE FrEGUE-
sIA DA mADALENA
EDoC/2019/40970
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
106, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
30.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, relativa 
à realização do evento “Procissão da Festa em 
honra de Nossa senhora da hora e de santa 
maria madalena”, realizado no dia 21 de julho 
de 2019, solicitado pela Junta de Freguesia da 
madalena, nos termos informados.
CoNCUrso PÚBLICo PArA CoNTrATAçÃo 
DA EmPrEITADA “rEABILITAçÃo Do AUDI-
TÓrIo DA AssEmBLEIA mUNICIPAL” – APro-
vAçÃo DA ATA Do JÚrI
EDoC/2019/30127
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
107, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 

24.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar, nos termos informados, o seguinte: 
1. Aceitar parcialmente os erros e omissões 
identificados pelos interessados, nos termos 
descritos na presente ata e seus anexos, desig-
nadamente o Anexo III (mapa de quantidades 
final), rejeitando os restantes;
2. Aprovar o mapa de quantidades final (Anexo 
III), que substitui o inicialmente patenteado a 
concurso;
3. Prorrogar o prazo para a entrega das propos-
tas, como estabelecido no nº 1 do artigo 64º do 
CCP, pelo período correspondente ao número 
de dias que medeia entre o termo do prazo para 
resposta aos erros e omissões / esclarecimen-
tos (10-07-2019) e a data da disponibilização 
da decisão do órgão competente na plataforma 
eletrónica, sem, contudo, nunca exceder o pra-
zo inicialmente estabelecido para apresentação 
das propostas.
CoNCUrso PÚBLICo PArA CoNTrATAçÃo 
DA EmPrEITADA “PATA – PLATAFormA DE 
ACoLhImENTo E TrATAmENTo ANImAL – 
CoNsTrUçÃo DE EDIFÍCIo” – AProvAçÃo 
DA rEPArTIçÃo DE ENCArGos
EDoC/2019/1395
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
108, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
29.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar, nos termos informados, o seguinte:
1. Aprovar a repartição de encargos, ajustada, o 
mais possível, à futura realidade física e finan-
ceira da obra, após adjudicação deliberada em 
reunião de 03.06.2019;
2. submeter a deliberação da Assembleia mu-
nicipal a referida realização da obra com os se-
guintes encargos plurianuais:
- 2019 - 136.178,34€ + IvA;
- 2020 - 1.162.359,43€ + IvA
ProPosTA DE AUTorIZAçÃo DE CIrCU-
LAçÃo DE vEÍCULos TrICICLo DE PAssA-
GEIros Com As mATrÍCULAs: 46-QD-35 E 
38-vG-98, soLICITADo Por CITYCooP, Pro-
DUTorEs DE sErvIços
EDoC/2019/44042
Foi presente o documento referido em epígra-
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fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
109, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
30.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a proposta de autorização de circulação de 
veículos triciclo de passageiros com as matrícu-
las: 46-QD-35 e 38-vG-98, nas rotas pretendi-
das, em nome da firma Citycoop, Produtores de 
serviços, CrL, nos termos informados.
ProJETo DE rEQUALIFICAçÃo DA rUA hE-
rÓIs Do ULTrAmAr FAsE III
EDoC2019/39124
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
110, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
30.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o projeto de requalificação da rua he-
róis do Ultramar fase III, nos termos informados.
ProJETo DE rEQUALIFICAçÃo DA rUA DAs 
moUTADAs – CEDÊNCIAs Ao DomÍNIo PÚ-
BLICo
EDoC/2019/45615
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
111, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
30.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o projeto de requalificação da rua das 
moutadas – cedências ao domínio público, nos 
termos informados.
EsCoLA BÁsICA soPhIA DE mELLo BrEY-
NEr – rEQUALIFICAçÃo E moDErNIZAçÃo 
DAs INsTALAçÕEs – ProPosTA DE CoNTrA-
To ADICIoNAL Nº 4
EDoC/2019/45836
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
112, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
30.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, rati-
ficar o despacho do senhor Presidente datado 
de 30.07.2019 que aprovou os seguintes traba-
lhos, nos termos informados:
- Trabalhos a mais, da mesma espécie de outros 
previstos no contrato inicial, no montante glo-

bal de 13.272,27€ + IvA.
- Trabalhos a mais, da espécie diferente dos que 
estão previstos no contrato inicial, no montante 
global de 17.952,14€ + IvA. 
Parte destes trabalhos são considerados da 
mesma espécie de outros que já foram consi-
derados nos Adicionais Nº 1 e Nº2.
II – seja aprovado o Plano de Trabalhos, o Plano 
de Pagamentos e o Plano resumo que estão 
em anexo a esta informação, com a designação 
de ANEXo 5.1 a ANEXo 5.3.
III – seja cabimentada a verba correspondente 
aos trabalhos a mais no valor de 31.224,41€ + 
IvA.
Iv – seja aprovada a respetiva minuta do con-
trato.
v - seja celebrado o respetivo contrato adicio-
nal.
CoNsoLIDAçÃo DA EsCArPA DA sErrA Do 
PILAr – ProPosTA DE CoNTrATo ADICIo-
NAL Nº 2
EDoC/2019/48207
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
113, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
31.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar, nos termos informados o seguinte:
- Trabalhos a mais de espécie diferente dos pre-
vistos no contrato, no montante de 4.325,00 €;
- Trabalhos a mais da mesma espécie de outros 
previstos no contrato, no montante de 11.469,90 
€,
- Trabalhos de suprimento de omissões, de es-
pécie diferente dos previstos no contrato, no 
montante de 3.000,00 €;
- Trabalhos de suprimento de omissões, da 
mesma espécie dos previstos no contrato, no 
montante de 4.258,22 €,
II – sejam aprovados os preços novos anexados 
como Anexo II;
III - seja aprovada a prorrogação de prazo de 
85 dias, conforme o Plano de Trabalhos, anexo 
na etapa 1;
Iv – seja cabimentada a verba correspondente 
aos trabalhos a mais e aos trabalhos de supri-
mento de omissões, no montante de 23.053,12 
€ + IvA, da rubrica 2016 I 29, do plano;
v – seja aprovada a minuta do contrato;
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vI - seja celebrado o respetivo contrato adi-
cional, cuja modificação objectiva do contrato 
inicial representar um valor acumulado inferior 
a 15% do preço contratual, não carece de publi-
citação, nos termos do n.º 1, do artigo 315.º, do 
CCP.  

DIREÇÃo MUNICIPAL PARA A INCLUsÃo 
soCIAL

PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DE 
TAXAs PELA UTILIZAçÃo DA PIsCINA mU-
NICIPAL DA GrANJA, No vALor €335,00 
(TrEZENTos E TrINTA E CINCo EUros), so-
LICITADo Por FÁBIo mIGUEL morEIrA Dos 
sANTos
EDoC/2019/31809
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
114, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
11.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela utilização da piscina municipal da 
granja, no valor €335,00 (trezentos e trinta e 
cinco euros), solicitado por Fábio miguel morei-
ra dos santos, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DE 
TAXAs PELA UTILIZAçÃo DA PIsCINA mUNI-
CIPAL mArAvEDI, No vALor €280,00 (DU-
ZENTos E oITENTA EUros), soLICITADo 
Por ANTÓNIo CUNhA mAGALhÃEs
EDoC/2019/31466
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
115, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
11.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela utilização da piscina municipal 
maravedi, no valor €280,00 (duzentos e oiten-
ta euros), solicitado por António Cunha maga-
lhães, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DA 
TAXA DEvIDA PELA UTILIZAçÃo DA PIsCI-
NA mUNICIPAL DE mArAvEDI, No ANo DE 
2019/2020, No vALor DE €335,00 (TrEZEN-
Tos E TrINTA E CINCo EUros), soLICITADo 
Por rosALINA ALCINA ALvEs DE CAsTro

EDoC/2019/41014
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
116, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
11.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa devida pela utilização da piscina mu-
nicipal de maravedi, no ano de 2019/2020, no 
valor de €335,00 (trezentos e trinta e cinco 
euros), solicitado por rosalina Alcina Alves de 
Castro, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DA 
TAXA DEvIDA PELA UTILIZAçÃo DA PIsCI-
NA mUNICIPAL DE mArAvEDI, No ANo DE 
2019/2020, No vALor DE €335,00 (TrEZEN-
Tos E TrINTA E CINCo EUros), soLICITADo 
Por mArIA BErNArDETE CELEsTINo mAGA-
LhÃEs
EDoC/2019/31476
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
117, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
11.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa devida pela utilização da piscina mu-
nicipal de maravedi, no ano de 2019/2020, no 
valor de €335,00 (trezentos e trinta e cinco eu-
ros), solicitado por maria Bernardete Celestino 
magalhães, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DA 
TAXA DEvIDA PELA UTILIZAçÃo DA PIsCINA 
mUNICIPAL DE LEvEr, No ANo DE 2019/2020, 
No vALor DE €225,00 (DUZENTos E vINTE 
E CINCo EUros), soLICITADo Por mArIA 
CArLoTA DE oLIvEIrA CosTA, Em rEPrE-
sENTAçÃo Do FILho/NETo mENor rAFAEL 
FILIPE sILvA CosTA
EDoC/2019/34021
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
118, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
21.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa devida pela utilização da piscina muni-
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cipal de Lever, no ano de 2019/2020, no valor 
de €225,00 (duzentos e vinte e cinco euros), 
solicitado por maria Carlota de oliveira Costa, 
em representação do filho/neto menor rafael 
Filipe silva Costa, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DA 
TAXA DEvIDA PELA UTILIZAçÃo DA PIsCINA 
mUNICIPAL DE vILA D’EsTE, No vALor DE 
€225,00 (DUZENTos E vINTE E CINCo EU-
ros), soLICITADo Por mÓNICA sUsANA DE 
ALmEIDA LoPEs vIEIrA, Em rEPrEsENTA-
çÃo Do FILho LUÍs FILIPE vIEIrA BArBosA
EDoC/2019/37420
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
119, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
11.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa devida pela utilização da piscina mu-
nicipal de vila d’este, no valor de €225,00 (du-
zentos e vinte e cinco euros), solicitado por 
mónica susana de Almeida Lopes vieira, em re-
presentação do filho Luís Filipe vieira Barbosa, 
nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DA 
TAXA DEvIDA PELA UTILIZAçÃo DA PIs-
CINA mUNICIPAL DA GrANJA, No ANo DE 
2019/2020, No vALor DE €335,00 (TrEZEN-
Tos E TrINTA E CINCo EUros), soLICITADo 
Por âNGELA FErNANDA DA sILvA BArros 
DE oLIvEIrA moNTEIro
EDoC/2019/37612
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
120, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
22.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa devida pela utilização da piscina muni-
cipal da granja, no ano de 2019/2020, no valor 
de €335,00 (trezentos e trinta e cinco euros), 
solicitado por ângela Fernanda da silva Barros 
de oliveira monteiro, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DA 
TAXA DEvIDA PELA UTILIZAçÃo DE PIsCINA 
mUNICIPAL, No ANo LETIvo DE 2019/2020, 
No vALor DE €1110,00 (mIL CENTo E DEZ EU-

ros), soLICITADo Por mANUELA CrIsTINA 
ALvEs PErEIrA, Em rEPrEsENTAçÃo Do FI-
Lho DAvID PErEIrA Dos sANTos
EDoC/2019/38203
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
121, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
21.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa devida pela utilização de piscina muni-
cipal, no ano letivo de 2019/2020, no valor de 
€1110,00 (mil cento e dez euros), solicitado por 
manuela Cristina Alves Pereira, em representa-
ção do filho David Pereira dos santos, nos ter-
mos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DA 
TAXA DEvIDA PELA UTILIZAçÃo DA PIsCINA 
mUNICIPAL mArAvEDI, No vALor DE €142,50 
(CENTo E QUArENTA E DoIs EUros E CIN-
QUENTA CÊNTImos), soLICITADo Por sAN-
DrA mArLENE roDrIGUEs DE soUsA mo-
rATo, Em rEPrEsENTAçÃo DA FILhA CLArA 
rAQUEL ALmEIDA soUsA morATo
EDoC/2019/26062
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
122, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
21.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa devida pela utilização da piscina mu-
nicipal maravedi, no valor de €142,50 (cento e 
quarenta e dois euros e cinquenta cêntimos), 
solicitado por sandra marlene rodrigues de 
sousa morato, em representação da filha Clara 
raquel Almeida sousa morato, nos termos in-
formados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DA 
TAXA DEvIDA PELA UTILIZAçÃo DA PIsCI-
NA mUNICIPAL mArAvEDI, No ANo LETIvo 
2019/2020, No vALor DE €280,00 (DUZEN-
Tos E oITENTA EUros), soLICITADo Por 
mArIA GABrIELA roDrIGUEs
EDoC/2019/33658
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
123, apenas no original.
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Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
29.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa devida pela utilização da piscina mu-
nicipal maravedi, no ano letivo 2019/2020, no 
valor de €280,00 (duzentos e oitenta euros), 
solicitado por maria Gabriela rodrigues, nos 
termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DA 
TAXA DEvIDA PELA UTILIZAçÃo DA PIsCI-
NA mUNICIPAL mArAvEDI, No ANo LETIvo 
2019/2020, No vALor DE €335,00 (TrEZEN-
Tos E TrINTA E CINCo EUros), soLICITADo 
Por CELEsTE Dos ANJos moNTEIro DA sIL-
vA DE oLIvEIrA
EDoC/2019/35943
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
124, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
29.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa devida pela utilização da piscina mu-
nicipal maravedi, no ano letivo 2019/2020, no 
valor de €335,00 (trezentos e trinta e cinco eu-
ros), solicitado por Celeste dos Anjos monteiro 
da silva de oliveira, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DA 
TAXA DEvIDA PELA UTILIZAçÃo DA PIsCI-
NA mUNICIPAL mArAvEDI, No ANo LETIvo 
2019/2020, No vALor DE €280,00 (DUZEN-
Tos E oITENTA EUros), soLICITADo Por 
sILvINA DA CoNCEIçÃo PINTo soArEs
EDoC/2019/35750
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
125, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
29.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa devida pela utilização da piscina mu-
nicipal maravedi, no ano letivo 2019/2020, no 
valor de €280,00 (duzentos e oitenta euros), 
solicitado por silvina da Conceição Pinto soa-
res, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DA 
TAXA DEvIDA PELA UTILIZAçÃo DA PIsCINA 

mUNICIPAL DE vILA D’EsTE, No ANo LETIvo 
2019/2020, No vALor DE €2.205,00 (DoIs 
mIL DUZENTos E CINCo EUros), soLICITA-
Do Por mArIA FLorINDA Do CÉU Dos sAN-
Tos JEsUs
EDoC/2019/46012
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
126, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
29.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa devida pela utilização da piscina mu-
nicipal de vila d’este, no ano letivo 2019/2020, 
no valor de €2.205,00 (dois mil duzentos e cin-
co euros), solicitado por maria Florinda do Céu 
dos santos Jesus, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DA 
TAXA DEvIDA PELA UTILIZAçÃo DA PIsCINA 
mUNICIPAL DE vILA D’EsTE, No ANo LETI-
vo 2019/2020, No vALor DE €500,00 (QUI-
NhENTos EUros), soLICITADo Por mArIA 
LA sALETE sILvA GoNçALvEs 
EDoC/2019/35774
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
127, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
29.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa devida pela utilização da piscina mu-
nicipal de vila d’este, no ano letivo 2019/2020, 
no valor de €500,00 (quinhentos euros), solici-
tado por maria La salete silva Gonçalves, nos 
termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DA 
TAXA DEvIDA PELA UTILIZAçÃo DA PIsCINA 
mUNICIPAL DE vILA D’EsTE, No ANo LETIvo 
2019/2020, No vALor DE €2.205,00 (DoIs 
mIL DUZENTos E CINCo EUros), soLICITA-
Do Por PAULA CrIsTINA Dos sANTos mA-
GALhÃEs, Em rEPrEsENTAçÃo DA FILhA 
INÊs mAGALhÃEs sILvA
EDoC/2019/34497
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
128, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
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29.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa devida pela utilização da piscina muni-
cipal de vila d’este, no ano letivo 2019/2020, no 
valor de €2.205,00 (dois mil duzentos e cinco 
euros), solicitado por Paula Cristina dos santos 
magalhães, em representação da filha Inês ma-
galhães silva, nos termos informados.
CoNTrATo-ProGrAmA A CELEBrAr EN-
TrE o mUNICÍPIo DE vILA NovA DE GAIA E o 
CENTro soCIAL DE s. mIGUEL DE ArCoZELo 
PArA APoIo FINANCEIro Ao INvEsTImEN-
To, No moNTANTE ToTAL DE €50.000,00 
(CINQUENTA mIL EUros) – rETIFICAçÃo DE 
CLÁUsULA
EDoC/2019/34773
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
129, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
11.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, reti-
ficar a deliberação de 27.06.2019 que aprovou 
o contrato-programa a celebrar entre o municí-
pio de vila Nova de Gaia e o Centro social de 
s. miguel de Arcozelo para apoio financeiro ao 
investimento, incidindo a alteração na concre-
tização do objeto, com a alteração da cláusula 
2ª, no montante total de €50.000,00 (cinquen-
ta mil euros), nos termos informados.
ProToCoLo A CELEBrAr ENTrE A Asso-
CIAçÃo DIGNITUDE E o mUNICÍPIo DE vILA 
NovA DE GAIA TENDo Em vIsTA o ProssE-
GUImENTo ComUm Dos oBJETIvos Do Pro-
GrAmA ABEm: rEDE soLIDÁrIA Do mEDICA-
mENTo, No vALor DE €25.000,00 (vINTE E 
CINCo mIL EUros) – ALTErAçÃo À mINUTA
EDoC/2019/13202
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
130, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
21.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, reti-
ficar a deliberação de 01.04.2019 que aprovou o 
protocolo a celebrar entre a Associação Digni-
tude e o município de vila Nova de Gaia tendo 
em vista o prosseguimento comum dos objeti-
vos do programa Abem: rede solidária do me-

dicamento, incidindo as alterações no público 
alvo do benefício a atribuir, que nesta minuta 
se generaliza a todos os agregados familiares 
com capitação inferior a 50% do IAs, no valor 
de €25.000,00 (vinte e cinco mil euros), nos 
termos informados.
CoNTrATo DE PATroCÍNIo DEsPorTIvo 
A CELEBrAr ENTrE o mUNICÍPIo DE vILA 
NovA DE GAIA E o CLUBE DE FUTEBoL DE 
oLIvEIrA Do DoUro PArA APoIo FINANCEI-
ro À PArTICIPAçÃo No EvENTo DEsPorTI-
vo “CAmPEoNATo NACIoNAL DE ATLETIs-
mo – 2019”
EDoC/2019/44815
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
131, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
24.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o contrato de patrocínio desportivo a 
celebrar entre o município de vila Nova de Gaia 
e o Clube de Futebol de oliveira do Douro para 
apoio financeiro à participação no evento des-
portivo “campeonato nacional de atletismo – 
2019”, no valor de €700,00 (setecentos euros) 
+ IvA, nos termos informados.
CoNTrATos ProGrAmA DE DEsENvoLvI-
mENTo DEsPorTIvo A CELEBrAr ENTrE o 
mUNICÍPIo DE vILA NovA DE GAIA E os CLU-
BEs E AssoCIAçÕEs DEsPorTIvAs Do CoN-
CELho DE vILA NovA DE GAIA PArA APoIo 
FINANCEIro 2018/19  - rETIFICAçÃo DE mI-
NUTA 
EDoC/2019/39380
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
132, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
29.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, reti-
ficar, nos termos informados, a deliberação de 
27.06.2019 que aprovou os contratos programa 
de desenvolvimento desportivo a celebrar entre 
o município de vila Nova de Gaia e os Clubes e 
Associações Desportivas do Concelho de vila 
Nova de Gaia para apoio financeiro 2018/19, in-
cidindo as alterações quer no título do contrato 
quer num dos considerandos, faz-se referência 
à época de 2018/2019 quando se pretende re-
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ferir 2019/2020 e a retificação da descrição nos 
documentos contabilísticos.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DE 
TAXAs PELA oCUPAçÃo DA vIA PÚBLICA, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “DEs-
FILE DE CArNAvAL”, rEALIZADo No DIA 01 
DE mArço DE 2019, No vALor DE €40,00 
(QUArENTA EUros), soLICITADo PELA As-
soCIAçÃo PrÓ-INFâNCIA DE PEDroso
EDoC/2019/10074
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
133, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
11.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela ocupação da via pública, relati-
va à realização do evento “desfile de carnaval”, 
realizado no dia 01 de março de 2019, no valor 
de €40,00 (quarenta euros), solicitado pela As-
sociação Pró-Infância de Pedroso, nos termos 
informados.
ProPosTA DE PrEços PArA A UTILIZAçÃo 
Do PAvILhÃo mUNICIPAL sALvADor GUE-
DEs – AvINTEs E Do PAvILhÃo DA EsCoLA 
mANUEL ANTÓNIo PINA
EDoC/2019/43515
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
134, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
11.07.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 7 vo-
tos a favor do Ps e 2 abstenções do PPD/PsD, 
aprovar a proposta de preços para a utilização 
do Pavilhão municipal salvador Guedes – Avin-
tes e do Pavilhão da Escola manuel António 
Pina, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DA 
TAXA DE vIsTorIA ADmINIsTrATIvA, No vA-
Lor DE €79,00 (sETENTA E NovE EUros), 
soLICITADo Por CLÁUDIA BATIsTA AmorIm
EDoC/2019/73167
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
135, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
22.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 

aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa de vistoria administrativa, no valor de 
€79,00 (setenta e nove euros), solicitado por 
Cláudia Batista Amorim, nos termos informa-
dos.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DA 
TAXA DE vIsTorIA ADmINIsTrATIvA, No vA-
Lor DE €79,00 (sETENTA E NovE EUros), 
soLICITADo Por GLÓrIA DA sILvA ALmEIDA
EDoC/2019/24516
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
136, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
22.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa de vistoria administrativa, no valor de 
€79,00 (setenta e nove euros), solicitado por 
Glória da silva Almeida, nos termos informados.
PEDIDo DE APoIo ECoNÓmICo No âmBITo 
Do ProGrAmA mUNICIPAL GAIA+INCLUsIvA 
– EIXo APoIo NA CArÊNCIA ECoNÓmICA E 
EmErGÊNCIA soCIAL, soLICITADo Por PA-
TrÍCIA moNTEIro DA sILvA
EDoC/2019/44234
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
137, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
22.07.2019”
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 so-
cial, solicitado por Patrícia monteiro da silva, 
nos termos informados.
PEDIDo DE APoIo ECoNÓmICo No âmBITo 
Do ProGrAmA mUNICIPAL GAIA+INCLUsIvA 
– EIXo APoIo NA CArÊNCIA ECoNÓmICA 
E EmErGÊNCIA soCIAL, soLICITADo Por 
BrÁULIo CArvALho LImA AFoNso
EDoC/2019/44468
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
138, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
22.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de apoio económico no âmbito do 
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programa municipal Gaia+inclusiva – eixo apoio 
na carência económica e emergência social, so-
licitado por Bráulio Carvalho Lima Afonso, nos 
termos informados.
PEDIDo DE APoIo ECoNÓmICo No âmBITo 
Do ProGrAmA mUNICIPAL GAIA+INCLUsIvA 
– EIXo APoIo NA CArÊNCIA ECoNÓmICA 
E EmErGÊNCIA soCIAL, soLICITADo Por 
mArIA DA CoNCEIçÃo FIGUEIrEDo PrADo 
FErrEIrA
EDoC/2019/43493
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
139, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
22.07.2019”
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, so-
licitado por maria da Conceição Figueiredo Pra-
do Ferreira, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DE 
TAXAs PELA oCUPAçÃo DA vIA PÚBLICA, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “CA-
mINhADA soLIDÁrIA”, rEALIZADo No DIA 
13 DE JULho DE 2019, No vALor DE €40,00 
(QUArENTA EUros), soLICITADo PELA As-
soCIAçÃo PrÓ- INFâNCIA DE PEDroso 
(IPss)
EDoC/2019/38859
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
140, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
21.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela ocupação da via pública, relativa 
à realização do evento “caminhada solidária”, 
realizado no dia 13 de julho de 2019, no valor 
de €40,00 (quarenta euros), solicitado pela As-
sociação Pró- Infância de Pedroso (IPss), nos 
termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DE 
TAXA mUNICIPAL DE UrBANIZAçÃo - TmU, 
ComPENsAçÃo UrBANÍsTICA – TCU, EmIs-
sÃo Do ALvArÁ DE LICENçA DE oBrAs E 
NUmErAçÃo DE PoLÍCIA, No moNTANTE 
GLoBAL DE €4.692,09 (QUATro mIL sEIs-

CENTos E NovENTA E DoIs EUros E NovE 
CÊNTImos), ProC. 14/17 – LEG – FrEGUEsIA 
DE vILAr DE ANDorINho, soLICITADo Por 
DomINGos mANUEL morEIrA PINTo
EDoC/2019/18965
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
141, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
23.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxa municipal de urbanização - TmU, com-
pensação urbanística – TCU, emissão do alvará 
de licença de obras e numeração de polícia, no 
montante global de €4.692,09 (quatro mil seis-
centos e noventa e dois euros e nove cêntimos), 
proc. 14/17 – LEG – Freguesia de vilar de Ando-
rinho, solicitado por Domingos manuel moreira 
Pinto, nos termos informados.
11º PEDIDo DE rEGULArIZAçÃo Do EsCA-
LÃo DE AçÃo soCIAL EsCoLAr, Com EFEI-
Tos rETroATIvos
EDoC/2019/47530
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
142, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
30.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar, nos termos informados e ao abrigo da 
competência prevista na alínea hh) do nº 1 do 
artigo 33º do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 
de setembro, com as alterações subsequentes, 
o seguinte: 
relativamente à listagem anexa e que corres-
pondem aos valores em dívida na atual "plata-
forma de refeições" - siga:
1. Que seja atribuído o escalão A aos alunos nela 
indicados (3 alunos), com efeitos retroativos ao 
início do ano letivo de 2016/2017, e com a con-
sequente anulação do valor em dívida, que per-
faz o valor total de 431,20€;
2. Que seja atribuído os escalão B aos alunos 
nela indicados (2 alunos), com efeitos retroati-
vos ao início do ano letivo de 2016/2017, e com 
a consequente anulação do valor em dívida, 
que perfaz o valor total de 109,20€;
3. Que sejam atribuídos os escalões A aos alu-
nos nela indicados (4 alunos), com efeitos re-
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troativos ao início do ano letivo de 2017/2018, e 
com a consequente anulação do valor em dívi-
da, que perfaz o valor total de 639,80€.
4. Que sejam atribuídos os escalões B aos alu-
nos nela indicados (6 alunos), com efeitos re-
troativos ao início do ano letivo de 2017/2018, e 
com a consequente anulação do valor em dívi-
da, que perfaz o valor total de 539,70€.
5. Que sejam atribuídos os escalões A aos alu-
nos nela indicados (17 alunos), com efeitos re-
troativos ao início do ano letivo de 2018/2019, e 
com a consequente anulação do valor em dívi-
da, que perfaz o valor total de 1.622,60€.
6. Que sejam atribuídos os escalões B aos alu-
nos nela indicados (13 alunos), com efeitos re-
troativos ao início do ano letivo de 2018/2019, e 
com a consequente anulação do valor em dívi-
da, que perfaz o valor total de 688,10€.

DIREÇÃo MUNICIPAL DE URBANIsMo E AM-
BIENtE

ACorDo DE PArCErIA A CELEBrAr ENTrE 
o mUNICÍPIo DE vILA NovA DE GAIA E o 
CLUBE NÁUTICo DE CrEsTUmA TENDo Em 
vIsTA As ATIvIDADEs DEsENvoLvIDAs NAs 
oFICINAs DE vErÃo E Nos CAmPos DE FÉ-
rIAs
EDoC/2019/43519
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
143, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
15.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o acordo de parceria a celebrar entre o 
município de vila Nova de Gaia e o Clube Náu-
tico de Crestuma tendo em vista as atividades 
desenvolvidas nas oficinas de verão e nos cam-
pos de férias, nos termos informados.
PEDIDo DE DEvoLUçÃo Do PAGAmENTo DE 
ToDAs As TAXAs APLICÁvEIs À PrEsENTE 
oPErAçÃo UrBANÍsTICA – AmPLIAçÃo Do 
EDIFÍCIo, Com o oBJETIvo DE oFErECEr 
Aos sEUs AssoCIADos Um mAIor LEQUE 
DE sErvIços, No âmBITo Do ProCEsso Nº 
5383/15, No moNTANTE GLoBAL DE €305,00 
(TrEZENTos E CINCo EUros), ProC.º 
3733/15, soLICITADo PELA AssoCIAçÃo DE 
soCorros mÚTUos DE sErZEDo
EDoC/2019/44147

Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
144, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
15.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de devolução do pagamento 
de todas as taxas aplicáveis à presente opera-
ção urbanística – ampliação do edifício, com o 
objetivo de oferecer aos seus associados um 
maior leque de serviços, no âmbito do proces-
so nº 5383/15, no montante global de €305,00 
(trezentos e cinco euros), proc.º 3733/15, soli-
citado pela Associação de socorros mútuos de 
serzedo, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXA DE LICENçA DE CoNsTrUçÃo, No vA-
Lor DE €2.683,50 (DoIs mIL sEIsCENTos E 
oITENTA E TrÊs EUros E CINQUENTA CÊN-
TImos), ProC.º 3182/17 – PL - UNIÃo DE FrE-
GUEsIAs DE sErZEDo E PErosINho, soLI-
CITADo PELA AssoCIAçÃo rECrEATIvA E 
CULTUrAL DE sIrGUEIros
EDoC/2019/46987
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
145, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
24.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa de licença de construção, no valor de 
€2.683,50 (dois mil seiscentos e oitenta e três 
euros e cinquenta cêntimos), proc.º 3182/17 – 
PL - União de Freguesias de serzedo e Pero-
sinho, solicitado pela Associação recreativa e 
Cultural de sirgueiros, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXA mUNICIPAL DE UrBANIZAçÃo, DE Com-
PENsAçÃo E PELA EmIssÃo Do ALvArÁ DE 
LICENçA DE oBrAs, No moNTANTE GLoBAL 
DE €26.095,93 (vINTE E sEIs mIL E NovENTA 
E CINCo EUros E NovENTA E TrÊs CÊNTI-
mos), ProC.º 3316/18 – PL - UNIÃo DE FrE-
GUEsIAs DE sANDIm, oLIvAL, LEvEr E CrEs-
TUmA, soLICITADo PELo Bom sAmArITANo
EDoC/2019/48418
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
146, apenas no original.
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Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
30.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa municipal de urbanização, de compen-
sação e pela emissão do alvará de licença de 
obras, no montante global de €26.095,93 (vin-
te e seis mil e noventa e cinco euros e noventa 
e três cêntimos), proc.º 3316/18 – PL - União de 
Freguesias de sandim, olival, Lever e Crestuma, 
solicitado pelo Bom samaritano, nos termos in-
formados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXA mUNICIPAL DE UrBANIZAçÃo, PELA 
EmIssÃo Do ALvArÁ DE LICENçA DE oBrAs 
E PELA LICENçA DE oBrAs DE DEmoLIçÃo, 
No moNTANTE GLoBAL DE €24.626,46 (vIN-
TE E QUATro mIL sEIsCENTos E vINTE E 
sEIs EUros E QUArENTA E sEIs CÊNTImos), 
ProC.º 763/09 – PL – FrEGUEsIA DE sÃo FÉ-
LIX DA mArINhA, soLICITADo Por LUCINDA 
rAmos FErNANDEs DA sILvA PErEIrA
EDoC/2019/48416
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
147, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
30.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa municipal de urbanização, pela emis-
são do alvará de licença de obras e pela licen-
ça de obras de demolição, no montante global 
de €24.626,46 (vinte e quatro mil seiscentos e 
vinte e seis euros e quarenta e seis cêntimos), 
proc.º 763/09 – PL – Freguesia de são Félix da 
marinha, solicitado por Lucinda ramos Fernan-
des da silva Pereira, nos termos informados.
mais foi deliberado submeter o presente assun-
to à aprovação da Assembleia municipal.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXA DEvIDA PELA EmIssÃo DE LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“FEsTA Em hoNrA DE sÃo TIAGo DE oLIvEI-
rA Do DoUro”, rEALIZADo DE 18 A 23 DE 
JULho DE 2019, No vALor DE €182,90 (CEN-
To E oITENTA E DoIs EUros E NovENTA 
CÊNTImos), soLICITADo PELA FÁBrICA DA 
IGrEJA PAroQUIAL DE oLIvEIrA Do DoUro
EDoC/2019/42828

Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
148, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
11.07.2019”
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 de oliveira do Douro”, realizado de 18 
a 23 de julho de 2019, no valor de €182,90 (cen-
to e oitenta e dois euros e noventa cêntimos), 
solicitado pela Fábrica da Igreja Paroquial 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 DIvINo sALvADor”, 
A rEALIZAr Nos DIAs 06, 10 E 11 DE AGos-
To DE 2019, No vALor DE €147,90 (CENTo E 
QUArENTA E sETE EUros E NovENTA CÊN-
TImos), soLICITADo PELA UNIÃo DE FrE-
GUEsIAs DE GULPILhArEs E vALADArEs
EDoC/2019/42711
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
149, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
11.07.2019”
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 
do Divino salvador”, a realizar nos dias 06, 10 e 
11 de agosto de 2019, no valor de €147,90 (cento 
e quarenta e sete euros e noventa cêntimos), 
solicitado pela União de Freguesias de Gulpi-
lhares e valadares, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXA DEvIDA PELA EmIssÃo DE LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“FEsTAs Em hoNrA DE s. CrIsTÓvÃo”, rEA-
LIZADo DE 26 A 28 DE JULho DE 2019, No 
vALor DE €147,90 (CENTo E QUArENTA E 
sETE EUros E NovENTA CÊNTImos), soLI-
CITADo PELA UNIÃo DE FrEGUEsIAs DE mA-
FAmUDE E vILAr Do PArAÍso
EDoC/2019/43793
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
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150, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
11.07.2019”
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 
de s. Cristóvão”, realizado de 26 a 28 de julho 
de 2019, no valor de €147,90 (cento e quaren-
ta e sete euros e noventa 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 
“FEsTAs Em hoNrA DE sÃo CAETANo E Bom 
JEsUs Do moNTE”, A rEALIZAr DE 02 A 06 
DE AGosTo DE 2019, No vALor DE €175,90 
(CENTo E sETENTA E CINCo EUros E No-
vENTA CÊNTImos), soLICITADo PELA UNIÃo 
DE FrEGUEsIAs DE mAFAmUDE E vILAr Do 
PArAÍso
EDoC/2019/44061
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
151, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
15.07.2019”
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 em hon-
ra de são Caetano e Bom Jesus do monte”, a 
realizar de 02 a 06 de agosto de 2019, no va-
lor de €175,90 (cento e setenta e cinco euros 
e noventa 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 EvEN-
To “FEsTAs Em hoNrA DE s. BArToLomEU 
Dos CArvALhos”, A rEALIZAr DE 22 A 26 
DE AGosTo DE 2019, No vALor DE €175,90 
(CENTo E sETENTA E CINCo EUros E No-
vENTA CÊNTImos), soLICITADo PELA FÁBrI-
CA DA IGrEJA PAroQUIAL DE s. PEDro DE 
PEDroso (ComIssÃo PAsTorAL)
EDoC/2019/45717
Foi presente o documento referido em epígra-

fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
152, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
22.07.2019”
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 de 
s. Bartolomeu dos Carvalhos”, a realizar de 22 a 
26 de agosto de 2019, no valor de €175,90 (cen-
to e setenta e cinco euros e noventa cêntimos), 
solicitado pela Fábrica da Igreja Paroquial de s. 
Pedro de Pedroso (Comissão Pastoral), 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 DE NossA sENhorA DA 
sAÚDE”, rEALIZADA DE 02 A 04 DE AGosTo 
DE 2019, No vALor DE €81,78 (oITENTA E Um 
EUros E sETENTA E oITo CÊNTImos), soLI-
CITADo PELA FÁBrICA DA IGrEJA DA PArÓ-
QUIA DE ArCoZELo
EDoC/2019/45431
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
153, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
21.07.2019”
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 
Nossa senhora da saúde”, realizada de 02 a 04 
de agosto de 2019, no valor de €81,78 (oitenta e 
um euros e setenta e oito cêntimos), solicitado 
pela Fábrica da Igreja da Paróquia de Arcozelo, 
nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXA DEvIDA PELA EmIssÃo DE LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“FEsTIvAL DE FoLCLorE Do rANCho DE vI-
LAr Do PArAÍso”, 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 PELo rANCho FoL-
CLÓrICo DE vILAr Do PArAÍso
EDoC/2019/45344
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
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154, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
21.07.2019”
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 “Festival de Fol-
clore do rancho de vilar do Paraíso”, 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 pelo rancho Folclórico de 
vilar do Paraíso, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXA DEvIDA PELA EmIssÃo DE LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“FEsTAs Em hoNrA DE NossA sENhorA Do 
AmPAro, s. vICENTE E s. TomÉ”, A rEALIZAr 
DE 30 DE AGosTo A 02 DE sETEmBro DE 
2019, No vALor DE €161,90 (CENTo E sEs-
sENTA E Um EUros E NovENTA CÊNTImos), 
soLICITADo PELA JUNTA DE FrEGUEsIA DE 
sÃo FÉLIX DA mArINhA
EDoC/2019/42699
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
155, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
21.07.2019”
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 
de Nossa senhora do Amparo, s. vicente e s. 
Tomé”, a realizar de 30 de agosto a 02 de se-
tembro de 2019, no valor de €161,90 (cento e 
sessenta e um euros e noventa cêntimos), soli-
citado pela Junta de Freguesia de são Félix da 
marinha, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXA DEvIDA PELA EmIssÃo DE LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“CoNCErTo DE vErÃo”, rEALIZADo Nos 
DIAs 19 E 20 DE JULho DE 2019, No vALor 
DE €67,78 (sEssENTA E sETE EUros E sE-
TENTA E oITo CÊNTImos), soLICITADo PELA 
JUNTA DE FrEGUEsIA DE sÃo FÉLIX DA mA-
rINhA
EDoC/2019/41352
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 

156, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
22.07.2019”
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 “Concerto de 
verão”, realizado nos dias 19 e 20 de julho de 
2019, no valor de €67,78 (sessenta e sete euros 
e setenta e oito cêntimos), solicitado pela Junta 
de Freguesia de são Félix da marinha, 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 DE NossA sENhorA DA 
sAÚDE”, A rEALIZAr DE 10 A 17 DE AGosTo 
DE 2019, No vALor DE €218,90 (DUZENTos 
E DEZoITo EUros E NovENTA CÊNTImos), 
soLICITADo PELA CoNFrArIA DE NossA 
sENhorA DA sAÚDE
EDoC/2019/44233
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
157, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
21.07.2019”
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 hon-
ra de Nossa senhora da saúde”, a realizar de 
10 a 17 de agosto de 2019, no valor de €218,90 
(duzentos e dezoito euros e noventa cêntimos), 
solicitado pela Confraria de Nossa senhora da 
saúde, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXA DEvIDA PELA EmIssÃo DE LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“FEsTA NossA sENhorA Dos rEmÉDIos”, 
A rEALIZAr DE 02 A 09 DE sETEmBro DE 
2019, No vALor DE €217,90 (DUZENTos E 
DEZAssETE EUros E NovENTA CÊNTImos), 
soLICITADo PELA UNIÃo DE FrEGUEsIAs DE 
sANDIm, oLIvAL, LEvEr E CrEsTUmA
EDoC/2019/43137
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
158, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
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23.07.2019”
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 Nossa senhora 
dos remédios”, a realizar de 02 a 09 de setem-
bro de 2019, no valor de €217,90 (duzentos e 
dezassete euros e noventa 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 mArTINho”, A 
rEALIZAr DE 08 A 11 DE NovEmBro DE 2019, 
No vALor DE €161,90 (CENTo E sEssENTA E 
Um EUros E NovENTA CÊNTImos), soLICI-
TADo PELA UNIÃo DE FrEGUEsIAs DE sAN-
DIm, oLIvAL, LEvEr E CrEsTUmA
EDoC/2019/42939
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
159, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
23.07.2019”
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 martinho”, a realizar de 08 a 11 de novembro 
de 2019, no valor de €161,90 (cento e sessenta 
e um euros e noventa 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 
“FEsTA Do EmIGrANTE”, A rEALIZAr No 
DIA 07 DE AGosTo DE 2019, No vALor DE 
€106,39 (CENTo E sEIs EUros E TrINTA E 
NovE CÊNTImos), soLICITADo PELA JUNTA 
DE FrEGUEsIA DE sÃo FÉLIX DA mArINhA
EDoC/2019/46139
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
160, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
23.07.2019”
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 do Emigran-
te”, a realizar no dia 07 de agosto de 2019, no 
valor de €106,39 (cento e seis euros e trinta e 
nove cêntimos), solicitado pela Junta de Fre-
guesia de são Félix da marinha, nos termos in-
formados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXA DEvIDA PELA EmIssÃo DE LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“sErZEDo CULTUrAL 2019”, rEALIZADo DE 
26 DE JULho A 04 DE AGosTo 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/2019/46899
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
161, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
29.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa devida pela emissão de licença especial 
de ruído relativa ao evento “serzedo Cultural 
2019”, realizado de 26 de julho a 04 de agosto 
de 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 Perosi-
nho, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXA DEvIDA PELA EmIssÃo DE LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“5ª EDIçÃo Do TrAIL DE CANELAs”, A rEA-
LIZAr No DIA 08 DE sETEmBro DE 2019, No 
vALor DE €52,78 (CINQUENTA E DoIs EUros 
E sETENTA E oITo CÊNTImos), soLICITADo 
PELA JUNTA DE FrEGUEsIA DE CANELAs
EDoC/2019/47171
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
162, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
29.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa devida pela emissão de licença especial 
de ruído relativa ao evento “5ª edição do trail 
de canelas”, a realizar no dia 08 de setembro 
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de 2019, no valor de €52,78 (cinquenta e dois 
euros e setenta e oito cêntimos), solicitado pela 
Junta de Freguesia de Canelas, nos termos in-
formados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXA DEvIDA PELA EmIssÃo DE LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“FEsTAs Em hoNrA DA N. sr.ª Dos ANJos 
E sANTo IZIDoro”, A rEALIZAr No DIA 31 
DE AGosTo E 01 DE sETEmBro DE 2019, No 
vALor DE €133,90 (CENTo E TrINTA E TrÊs 
EUros E NovENTA CÊNTImos), soLICITADo 
PELA UNIÃo DE FrEGUEsIAs DE GULPILhA-
rEs E vALADArEs
EDoC/2019/47336
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
163, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
29.07.2019”
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 N. sr.ª dos Anjos e santo Izidoro”, a realizar 
no dia 31 de agosto e 01 de setembro de 2019, 
no valor de €133,90 (cento e trinta e três euros 
e noventa cêntimos), solicitado pela União de 
Freguesias de Gulpilhares e valadares, nos ter-
mos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXA DEvIDA PELA EmIssÃo DE LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“FEsTIvAL DE FoLCLorE”, rEALIZADo No 
DIA 04 DE AGosTo DE 2019, No vALor DE 
€52,78 (CINQUENTA E DoIs EUros E sETEN-
TA E oITo CÊNTImos), soLICITADo PELo 
CENTro PoPULAr DE TrABALhADorEs Do 
ArEINho DE oLIvEIrA Do DoUro
EDoC/2019/47062
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
164, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
29.07.2019”
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 no dia 04 de agosto de 2019, no 

valor de €52,78 (cinquenta e dois euros e se-
tenta e oito cêntimos), solicitado pelo Centro 
Popular de Trabalhadores do Areinho de olivei-
ra do Douro, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXA DEvIDA PELA EmIssÃo DE LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“NoITEs DE vErÃo 2019”, rEALIZADo DE 27 
DE JULho A 04 DE AGosTo DE 2019, No vA-
Lor DE €181,78 (CENTo E oITENTA E Um EU-
ros E sETENTA E oITo CÊNTImos), soLICI-
TADo PELA UNIÃo DE FrEGUEsIAs DE GrIJÓ 
E sErmoNDE
EDoC/2019/46510
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
165, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
23.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa devida pela emissão de licença especial 
de ruído relativa ao evento “Noites de verão 
2019”, realizado de 27 de julho a 04 de agosto 
de 2019, no valor de €181,78 (cento e oitenta e 
um euros e setenta e oito cêntimos), solicitado 
pela União de Freguesias de Grijó e sermonde, 
nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXA DEvIDA PELA EmIssÃo DE LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“ArrAIAL soLIDÁrIo”, rEALIZADo No DIA 
27 DE JULho DE 2019, No vALor DE €52,78 
(CINQUENTA E DoIs EUros E sETENTA E 
oITo CÊNTImos), soLICITADo PELo CENTro 
soCIAL DE s. mIGUEL DE ArCoZELo
EDoC/2019/43633
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
166, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
23.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa devida pela emissão de licença especial 
de ruído relativa ao evento “arraial solidário”, 
realizado no dia 27 de julho de 2019, no valor 
de €52,78 (cinquenta e dois euros e setenta e 
oito cêntimos), solicitado pelo Centro social de 
s. miguel de Arcozelo, nos termos informados.
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PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXA DEvIDA PELA EmIssÃo DE LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“FEsTIvAL DE FoLCLorE”, rEALIZADo Nos 
DIAs 03 E 04 DE AGosTo DE 2019, No vALor 
DE €67,78 (sEssENTA E sETE EUros E sE-
TENTA E oITo CÊNTImos), soLICITADo PELA 
AssoCIAçÃo JUvENIL ETNo – FoLCLÓrICA 
“As LAvrADEIrAs DE ArCoZELo”
EDoC/2019/43910
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
167, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
30.07.2019”
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 03 e 04 de agosto de 
2019, no valor de €67,78 (sessenta e sete euros 
e setenta e oito cêntimos), solicitado pela Asso-
ciação Juvenil Etno – Folclórica “As Lavradeiras 
de Arcozelo”, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXA DEvIDA PELA EmIssÃo DE LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“FEsTA Em hoNrA Do sENhor Do PALhEI-
rINho”, rEALIZADo Nos DIAs 30 E 31 DE JU-
Lho E DE 01 A 06 DE AGosTo DE 2019, No 
vALor DE €137,78 (CENTo E TrINTA E sETE 
EUros E sETENTA E oITo CÊNTImos), so-
LICITADo PELA FÁBrICA DA IGrEJA PAro-
QUIAL DE s. PEDro DE AvINTEs
EDoC/2019/44811
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
168, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
23.07.2019”
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 do 
senhor do Palheirinho”, realizado nos dias 30 e 
31 de julho e de 01 a 06 de agosto de 2019, no 
valor de €137,78 (cento e trinta e sete euros e 
setenta e oito cêntimos), solicitado pela Fábri-
ca da Igreja Paroquial de s. Pedro de Avintes, 
nos termos informados.

PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXA DEvIDA PELA EmIssÃo DE LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo rELATIvA Ao EvEN-
To “GAIACoNvIDA”, A rEALIZAr DE 09 A 19 
DE AGosTo DE 2019, No vALor DE €166,78 
(CENTo E sEssENTA E sEIs EUros E sETEN-
TA E oITo CÊNTImos), soLICITADo PELo 
LIoNs CLUBE DE vILA NovA DE GAIA
EDoC/2019/46993
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
169, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
31.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
taxa devida pela emissão de licença especial de 
ruído relativa ao evento “GaiaConvida”, a reali-
zar de 09 a 19 de agosto de 2019, no valor de 
€166,78 (cento e sessenta e seis euros e setenta 
e oito cêntimos), solicitado pelo Lions Clube de 
vila Nova de Gaia, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXA DEvIDA PELA EmIssÃo DE LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“34º FEsTIvAL DE rANChos DE CANIDELo”, 
rEALIZADo No DIA 04 DE AGosTo DE 2019, 
No vALor DE €52,78 (CINQUENTA E DoIs 
EUros E sETENTA E oITo CÊNTImos), soLI-
CITADo PELo rANCho FoLCLÓrICo DE CA-
NIDELo
EDoC/2019/48360
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
170, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
31.07.2019”
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 “34º Festival de 
ranchos de Canidelo”, realizado no dia 04 de 
agosto de 2019, no valor de €52,78 (cinquenta 
e dois euros e setenta e oito cêntimos), solici-
tado pelo rancho Folclórico de Canidelo, nos 
termos informados.
PEDIDo DE CErTIDÃo DE CoNsTITUIçÃo DE 
rEGImE DE ComProPrIEDADE, soLICITA-
Do Por rAQUEL DE sÁ mArQUEs TAvArEs 
moTA – ProCº 3673/19 – CErT – FrEGUEsIA 
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DE vILAr DE ANDorINho
EDoC/2019/46155
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
171, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
11.07.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 7 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 
raquel de sá marques Tavares mota – Procº 
3673/19 – CErT – Freguesia de vilar de Andori-
nho, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DA 
TAXA DE PUBLICIDADE, No vALor DE €65,27 
(sEssENTA E CINCo EUros E vINTE E sETE 
CÊNTImos), ProC.º 219/13 – FrEGUEsIA DE 
ArCoZELo, soLICITADo PELA soCIEDADE 
CoLUmBÓFILA DE ArCoZELo
EDoC/2019/46143
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
172, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
11.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa de publicidade, no valor de €65,27 (ses-
senta e cinco euros e vinte e sete cêntimos), 
Proc.º 219/13 – Freguesia de Arcozelo, solicita-
do pela sociedade Columbófila de Arcozelo, 
nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo 
DA TAXA DE PUBLICIDADE, No vALor DE 
€100,04 (CEm EUros E QUATro CÊNTImos), 
ProC.º 73/19 – FrEGUEsIA DE oLIvEIrA Do 
DoUro, soLICITADo PELA FUNDAçÃo PA-
DrE LUÍs
EDoC/2019/46126
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
173, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
11.07.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa de publicidade, no valor de €100,04 
(cem euros e quatro cêntimos), Proc.º 73/19 – 
Freguesia de oliveira do Douro, solicitado pela 

Fundação Padre Luís, nos termos informados.
NormAs DE INsTrUçÃo Dos ProCEssos 
Em FormATo DIGITAL
EDoC/2019/48555
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
174, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
31.07.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 7 vo-
tos a favor do Ps e 2 abstenções do PPD/PsD, 
aprovar as Normas de Instrução de processos 
e respetivos modelos e sujeição a consulta pú-
blica, para recolha de sugestões, nos termos do 
artigo 101º do CPA, através de publicação no 
Boletim municipal e na Internet no sítio institu-
cional do município, nos termos informados.

ÁgUAs DE gAIA, EM,sA
CoNTroLo DE QUALIDADE DA ÁGUA DE 
ABAsTECImENTo – rEsULTADos ANALÍTI-
Cos Do 1º TrImEsTrE DE 2019
EDoC/2019/42989
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
175, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara 
11.07.2019”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
E nada mais havendo a tratar, quando eram 16 
horas e 45 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)

A.2. AtA N.º 18
rEUNIÃo PÚBLICA DA CâmArA rEALIZADA 
Nos PAços Do mUNICÍPIo DE vILA NovA DE 
GAIA Em 26 DE AGosTo DE 2019
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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
- A senhora vereadora, Engª. Paula Cristina 
martins Carvalhal
- o senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro
- o senhor vereador, Arq. José valentim Pinto 
miranda
- o senhor vereador, Dr. Elísio Ferreira Pinto
- A senhora vereadora, Dra. marina raquel Lo-
pes mendes Ascensão
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. José Guilherme sarai-
va de oliveira Aguiar
- o senhor vereador, Dr. manuel António Cor-
reia monteiro 
PrEsIDIU À rEUNIÃo: 
- o senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues
sECrETArIoU A rEUNIÃo: 
- A Diretora do Departamento de Administra-
ção Geral, hermenegilda maria Cunha e silva
horA DA ABErTUrA: 16 horas e 00 minutos.
horA DE ENCErrAmENTo: 17 horas e 40 mi-
nutos.

PErÍoDo ANTEs DA orDEm Do DIA
PoNTo PrÉvIo Nº 1

o senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues apresentou um voto 
de pesar pelo falecimento do senhor Fernando 
Joaquim dos santos Aguiar, Furriel milº de In-
fantaria, condecorado com a Cruz de Guerra de 
3ª classe e homem dedicado ao associativismo, 
nomeadamente, ao sporting Clube de Coim-
brões e à associação humanitária dos Bombei-
ros voluntários de Coimbrões.
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, 
aprovar o voto de pesar pelo falecimento do 
senhor Fernando Joaquim dos santos Aguiar.

PoNTo PrÉvIo Nº 2
o senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
moura apresentou um voto de pesar (Doc.1), 
que a seguir se transcreve:
“voto de Pesar
Faleceu no passado dia 17 de Agosto, valdemar 
Teixeira de Castro Chaves.
Um cidadão de mérito que cultivou, desde sem-
pre, o valor de humanismo e exerceu funções 
profissionais e cívicas, com grande sentido de 
responsabilidade e altruísmo.
Um homem reconhecido por todos, pela sua 
generosidade, abnegação e companheirismo.
Foi um dos advogados mais ilustres da nossa 
praça exercendo a advocacia num registo de 
elevados padrões éticos, que o torna numa re-
ferência incontornável para as novas gerações, 
na profissão.
Foi Assessor Autárquico da Câmara municipal 
de vila Nova de Gaia, durante décadas, desem-
penhando estas relevantes funções, com zelo e 
profissionalismo, num tempo em que rareavam 
os cargos de nomeação técnica.
Em 1990, foi membro fundador e primeiro pre-
sidente do rotary Club Gaia sul, onde projetou 
a sua face solidária, voluntariando-se a liderar 
vários projetos de grande relevância social.
Na mesma linha, assumiu ainda as funções como 
Provedor da santa Casa da misericórdia de vila 
Nova de Gaia entre 2003 e 2005, tendo ficado 
ligado à inauguração das novas instalações da 
Creche Jardim de Infância e ATL D. Emília de 
Jesus Costa, em novembro do seu primeiro ano 
de mandato. 
Um percurso de vida rico, que deverá merecer 
nosso conhecimento neste momento em que 
pretendemos, também evocar a sua memória.
Nestes termos, 
Partilhando o sentimento de dor, propõe-se 
que a Câmara municipal de vila Nova de Gaia 
delibere um voto de pesar pelo falecimento de 
valdemar Teixeira de Castro Chaves, endere-
çando as condolências à família, à santa Casa 
da misericórdia, ao rotary Club de Gaia sul, aos 
amigos e a todos os que com ele privaram, num 
simples gesto de solidariedade e reconheci-
mento público pelo seu exemplo de altruísmo, 
generosidade e profissionalismo. 
vila Nova de Gaia, 26 de agosto de 2019.
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o Grupo de vereadores do PsD na Câmara mu-
nicipal de vila Nova de Gaia”
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, 
aprovar o voto de pesar pelo falecimento do 
senhor Doutor valdemar Teixeira de Castro 
Chaves.

PREsIDÊNCIA/VEREAÇÃo
AProvAçÃo DEFINITIvA DA ATA Nº 17 DA 
rEUNIÃo (EXTrAorDINÁrIA) DE CâmArA 
rEALIZADA Em 05 DE AGosTo DE 2019
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
1, apenas no original.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar definitivamente a ata nº 17 da reunião 
extraordinária da Câmara municipal, realizada 
em 05 de agosto de 2019.
os senhores vereadores, Eng.º Patrocínio mi-
guel vieira de Azevedo e Dra. maria Elisa vieira 
da silva Cidade oliveira não votaram a apro-
vação da ata da reunião de Câmara de 05 de 
agosto de 2019, em virtude de não terem parti-
cipado na mesma.
ACorDo DE PArCErIA A CELEBrAr ENTrE 
o mUNICÍPIo DE vILA NovA DE GAIA E BE-
TWEEN EmPIrE UNIPEssoAL, LDA TENDo Em 
vIsTA o APoIo mUNICIPAL À rEALIZAçÃo 
DA EDIçÃo 2019 Do ZEE FEsTIvAL
EDoC/2019/49293
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
2, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara: “Apro-
vo. À Câmara, para ratificação. 02.08.2019.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, rati-
ficar o despacho do sr. Presidente da Câmara 
datado de 02.08.2019, que aprovou o Acordo 
de Parceria a celebrar entre o município de vila 
Nova de Gaia e Between Empire Unipessoal, 
Lda, tendo em vista o apoio municipal à reali-
zação da Edição 2019 do ZEE FEsTIvAL, nos 
termos apresentados.

DEPARtAMENto DE PEssoAL
ProvImENTo Do CArGo DE ChEFE DE DIvI-
sÃo DE GEsTÃo E FIsCALIZAçÃo UrBANÍs-
TICA
EDoC/2019/50057
Foi presente o documento referido em epígra-

fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
3, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 09.08.2019.”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 7 vo-
tos a favor do Ps e 2 abstenções do PPD/PsD, 
aprovar a abertura de procedimento concursal 
para provimento do cargo de direção intermé-
dia de 2º grau (Chefe de Divisão de Gestão e 
Fiscalização Urbanística) e os métodos de sele-
ção a aplicar, nos termos informados.
mais foi deliberado, nos termos do art.º 13 da 
Lei nº 49/2012 de 29 de agosto, submeter à As-
sembleia municipal a designação do júri de re-
crutamento:
Presidente: Eng.ª Luísa maria rodrigues Gon-
çalves Aparício, Diretora municipal de Urbanis-
mo e Ambiente;
vogais efetivos: Dr. miguel marques Lemos ro-
drigues, Administrador da Empresa municipal 
Águas de Gaia Em e Arq.º Daniel Couto, Presi-
dente do Conselho de Administração da Empre-
sa municipal GAIUrB; Dr.ª Patrícia Araújo Braga 
Lopes de sousa Alves, Adjunta do Presidente; 
vogais suplentes: Dra. manuela Fernanda da 
rocha Garrido, Diretora municipal de Admi-
nistração e Finanças e Dr. Israel Bernardo da 
Cunha oliveira, Administrador da Empresa mu-
nicipal GAIUrB.

DEPARtAMENto DE AssUNtos JURÍDICos
CoNCUrso PÚBLICo Com PUBLICIDADE IN-
TErNACIoNAL PArA “PrEsTAçÃo DE sEr-
vIços ComBINADos DE vIGILâNCIA E sE-
GUrANçA hUmANA E DE vIDEovIGILâNCIA 
PArA o mUNICÍPIo DE vILA NovA DE GAIA” 
– rECUrso hIErÁrQUICo APrEsENTADo 
PELo CoNCorrENTE roNsEGUr, s.A.
EDoC/2019/48282
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
4, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara: “Con-
cordo. À Câmara, para ratificação. 09.08.2019.”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 7 vo-
tos a favor do Ps e 2 abstenções do PPD/PsD, 
ratificar o despacho do sr. Presidente da Câma-
ra datado de 09.08.2019, que aprovou, nos ter-
mos informados, o seguinte:
a) Que o recurso hierárquico apresentado pela 
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interessada/concorrente ‘ronsegur’ seja re-
jeitado por impossibilidade originária do pro-
cedimento, sem necessidade de avaliação do 
mérito da causa impossibilidade originária do 
procedimento:
i) Com fundamento no facto de o objeto da im-
pugnação (o relatório Final) não se subsumir 
ao conceito de ato administrativo, tal como de-
finido no art.º 148º do CPA, não sendo, por isso, 
suscetível de recurso hierárquico, nos termos 
do disposto na alínea a) do art.º 184º e da alínea 
a) do n.º 1 do art.º 193º, ambos do CPA, e
ii) Porquanto, mesmo que se suprisse a defi-
ciência do requerimento e se considerasse que 
o objecto da impugnação era o ato notificado, 
o mesmo, tendo sido praticado pela Câmara 
municipal e atenta a inexistência de relação de 
hierarquia, não é passível de recurso, nos ter-
mos do disposto na alínea a) do n.º 1 do art.º 
196º do CPA. 
b) Que, consequentemente, e atenta a impos-
sibilidade originária do procedimento, não se 
proceda à apreciação da pronúncia da Con-
trainteressada ‘strongCharon’. 
c) A manutenção da decisão de adjudicação 
da proposta apresentada pela concorrente 
‘strongCharon’, no valor total de € 4.806.367,32, 
acrescido de IvA à taxa legal em vigor, para o 
período contratual de 3 anos, de aprovação do 
(teor do) relatório Final, aprovada em reunião 
de Câmara municipal de 15/07/2019 e de impro-
cedência da pronúncia apresentada em sede de 
audiência prévia.
d) Devendo, para o efeito, a presente informa-
ção ser submetida a apreciação e aprovação da 
Câmara municipal, 
e) E a decisão final ser notificada a todos os 
concorrentes.

DIREÇÃo MUNICIPAL DA PREsIDÊNCIA
ProPosTA DE rEsoLUçÃo Dos CoNTrA-
Tos DE CoNsTITUIçÃo Do DIrEITo DE sU-
PErFÍCIE Dos LoTEs Nº 5 ArTEvAsI s.A. E 
LoTE Nº 6 PAmPI-LAr PAPÉIs DE PorTUGAL 
s.A. Do PArQUE EmPrEsArIAL DE s. FÉLIX 
DA mArINhA
EDoC/2019/15994
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
5, apenas no original.

Despacho do sr. Presidente da Câmara: “ À Câ-
mara. 07.08.2019.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a resolução dos contratos em apreço, 
bem como, a prévia notificação aos superfi-
ciários manifestando a intenção do município, 
para, no prazo de dez dias, se pronunciarem so-
bre o que tiverem por conveniente, nos termos 
informados.

DIREÇÃo MUNICIPAL DE ADMINIstRAÇÃo E 
FINANÇAs

CoNTrATo ProGrAmA DE DEsENvoLvI-
mENTo DEsPorTIvo A CELEBrAr ENTrE o 
mUNICÍPIo DE vILA NovA DE GAIA E EsCo-
LA DE GINÁsTICA DE GAIA, CrL (EGG) PArA 
AQUIsIçÃo DE EQUIPAmENTo DEsIGNADo 
Por “PrATICÁvEL DE soLo” No vALor DE 
€10.000,00 (DEZ mIL EUros)
EDoC/2019/42230
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
6, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara: “ À Câ-
mara. 08.08.2019.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o contrato programa de desenvolvi-
mento desportivo a celebrar entre o município 
de vila Nova de Gaia e Escola de Ginástica de 
Gaia, CrL (EGG), para aquisição de equipa-
mento designado por “Praticável de solo” no 
valor de €10.000,00 (dez mil euros), nos ter-
mos apresentados.
os senhores vereadores, Dr. José Joaquim Can-
cela moura e o Dr. Duarte António reis Besteiro 
ausentaram-se da reunião de Câmara.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DE 
TAXAs DE UTILIZAçÃo DE vIATUrAs mUNICI-
PAIs, No vALor ToTAL DE €295,05 (DUZEN-
Tos E NovENTA E CINCo EUros E CINCo 
CÊNTImos), PArA DEsLoCAçÃo A ILhAvo / 
AvEIro, No DIA 13 DE JULho DE 2019, soLI-
CITADo PELo roTArY CLUB DE GAIA sUL
EDoC/2019/44437
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
7, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara: “ À Câ-
mara. 06.08.2019.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
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aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor total de €295,05 (duzentos e noventa 
e cinco euros e cinco cêntimos), para desloca-
ção a Ilhavo / Aveiro, no dia 13 de julho de 2019, 
solicitado pelo rotary Club de Gaia sul, nos ter-
mos informados.
os senhores vereadores, Dr. José Joaquim Can-
cela moura e o Dr. Duarte António reis Besteiro 
reentraram na reunião de Câmara.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DE 
TAXAs DE UTILIZAçÃo DE vIATUrAs mUNI-
CIPAIs, No vALor ToTAL DE €292,02 (DU-
ZENTos E NovENTA E DoIs EUros E DoIs 
CÊNTImos), PArA DEsLoCAçÃo A BrAGA, 
Nos DIAs 12 E 14 DE JULho DE 2019, soLICI-
TADo PELo CNE / AGrUPAmENTo 986 vILAr 
DE ANDorINho
EDoC/2019/44204
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
8, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara: “ À Câ-
mara. 07.08.2019.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor total de €292,02 (duzentos e noventa 
e dois euros e dois cêntimos), para deslocação 
a Braga, nos dias 12 e 14 de julho de 2019, solici-
tado pelo CNE/Agrupamento 986 vilar de An-
dorinho, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DE 
TAXAs DE UTILIZAçÃo DE vIATUrAs mUNI-
CIPAIs, No vALor ToTAL DE €335,06 (TrE-
ZENTos E TrINTA E CINCo EUros E sEIs 
CÊNTImos), PArA DEsLoCAçÃo A ÁGUEDA, 
No DIA 14 DE JULho DE 2019, soLICITADo 
PELo GrUPo FoLCLÓrICo DA mADALENA
EDoC/2019/44365
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
9, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara: “ À Câ-
mara. 07.08.2019.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor total de €335,06 (tre-
zentos e trinta e cinco euros e seis cêntimos), 

ou seja, €234,54 (duzentos e trinta e quatro eu-
ros e cinquenta e quatro cêntimos), para des-
locação a Águeda, no dia 14 de julho de 2019, 
solicitado pelo Grupo Folclórico da madalena, 
nos termos informados.
o senhor vereador, Dr. Elísio Ferreira Pinto au-
sentou-se da presente reunião.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DE 
TAXAs DE UTILIZAçÃo DE vIATUrAs mUNICI-
PAIs, No vALor ToTAL DE €199,10 (CENTo E 
NovENTA E NovE EUros E DEZ CÊNTImos), 
PArA DEsLoCAçÃo A ÁGUEDA, No DIA 12 DE 
JULho DE 2019, soLICITADo PELo CENTro 
soCIAL sÃo PEDro DE vILAr Do PArAÍso
EDoC/2019/44138
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
10, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara: “ À Câ-
mara. 07.08.2019.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor total de €199,10 (cento e noventa e 
nove euros e dez cêntimos), para deslocação a 
Águeda, no dia 12 de julho de 2019, solicitado 
pelo Centro social são Pedro de vilar do Paraí-
so, nos termos informados.
o senhor vereador, Dr. Elísio Ferreira Pinto 
reentrou na presente reunião.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DE 
TAXAs DE UTILIZAçÃo DE vIATUrAs mUNI-
CIPAIs, No vALor ToTAL DE €106,23 (CEN-
To E sEIs EUros E vINTE E TrÊs CÊNTImos), 
PArA DEsLoCAçÃo A sErZEDo, No DIA 19 
DE JULho DE 2019, soLICITADo PELA CEr-
CIGAIA 
EDoC/2019/44803
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
11, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara: “ À Câ-
mara. 07.08.2019.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor total de €106,23 (cento e seis euros e 
vinte e três cêntimos), para deslocação a ser-
zedo, no dia 19 de julho de 2019, solicitado pela 
Cercigaia, nos termos informados.
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PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DE 
TAXAs DE UTILIZAçÃo DE vIATUrAs mUNI-
CIPAIs, No vALor ToTAL DE €48,34 (QUA-
rENTA E oITo EUros E TrINTA E QUATros 
CÊNTImos), PArA DEsLoCAçÃo Ao sEA 
LIFE/PorTo, No DIA 10 DE JULho DE 2019, 
soLICITADo PELA FUNDAçÃo CoUTo
EDoC/2019/43186
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
12, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara: “ À Câ-
mara. 07.08.2019.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor total de €48,34 (quarenta e oito euros 
e trinta e quatros cêntimos), para deslocação 
ao sEA LIFE/Porto, no dia 10 de julho de 2019, 
solicitado pela Fundação Couto nos termos in-
formados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DE 
TAXAs DE UTILIZAçÃo DE vIATUrAs mUNI-
CIPAIs, No vALor ToTAL DE €271,29 (DUZEN-
Tos E sETENTA E Um EUros E vINTE E NovE 
CÊNTImos), PArA DEsLoCAçÃo A PoNTE 
DE LImA, No DIA 12 DE JULho DE 2019, soLI-
CITADo PELo CENTro soCIAL mÁrIo mEN-
DEs DA CosTA
EDoC/2019/44164
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
13, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara: “ À Câ-
mara. 07.08.2019.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor total de €271,29 (duzentos e setenta 
e um euros e vinte e nove cêntimos), para des-
locação a Ponte de Lima, no dia 12 de julho de 
2019, solicitado pelo Centro social mário men-
des da Costa, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DE 
TAXAs DE UTILIZAçÃo DE vIATUrAs mUNICI-
PAIs, No vALor ToTAL DE €40,42 (QUArEN-
TA EUros E QUArENTA E DoIs CÊNTImos), 
PArA DEsLoCAçÃo Às CAvEs Do vINho Do 
PorTo, No DIA 12 DE JULho DE 2019, soLI-
CITADo PELA EsCoLA sECUNDÁrIA GAIA 

NAsCENTE
EDoC/2019/44149
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
14, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara: “ À Câ-
mara. 07.08.2019.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa do pagamento de ta-
xas de utilização de viaturas municipais, no va-
lor total de €40,42 (quarenta euros e quarenta 
e dois cêntimos), para deslocação às Caves do 
vinho do Porto, no dia 12 de julho de 2019, so-
licitado pela Escola secundária Gaia Nascente, 
nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DE 
TAXAs DE UTILIZAçÃo DE vIATUrAs mUNICI-
PAIs, No vALor ToTAL DE €95,93 (NovENTA 
E CINCo EUros E NovENTA E TrÊs CÊNTI-
mos), PArA DEsLoCAçÃo Ao CAIs DE GAIA, 
No DIA 19 DE JULho DE 2019, soLICITADo 
PELo CENTro INFANTIL DE CrEsTUmA
EDoC/2019/44877
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 da Câmara: “ À Câ-
mara. 07.08.2019.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor total de €95,93 (noventa e cinco euros 
e noventa e três cêntimos), para deslocação ao 
Cais de Gaia, no dia 19 de julho de 2019, solici-
tado pelo Centro Infantil de Crestuma, nos ter-
mos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DE 
TAXAs DE UTILIZAçÃo DE vIATUrAs mUNICI-
PAIs, No vALor ToTAL DE €259,85 (DUZEN-
Tos E CINQUENTA E NovE EUros E oITENTA 
E CINCo CÊNTImos), PArA DEsLoCAçÃo A 
GUImArÃEs, No DIA 13 DE JULho DE 2019, 
soLICITADo PELo rANCho FoLCLÓrICo Do 
Povo DE oLIvEIrA Do DoUro
EDoC/2019/44351
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 da Câmara: “ À Câ-
mara. 06.08.2019.”



53

 nº 106 | agosto 2019 | Boletim municipal

cÂmaRa municipal

Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor total de €259,85 (du-
zentos e cinquenta e nove euros e oitenta e cin-
co cêntimos), ou seja, o valor de €181,90 (cento 
e oitenta e um euros e noventa cêntimos), para 
deslocação a Guimarães, no dia 13 de julho de 
2019, solicitado pelo rancho Folclórico do Povo 
de oliveira do Douro, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DE 
TAXAs DE UTILIZAçÃo DE vIATUrAs mUNI-
CIPAIs, No vALor ToTAL DE €163,90 (CENTo 
E sEssENTA E TrÊs EUros E NovENTA CÊN-
TImos), PArA DEsLoCAçÃo A vILA NovA DE 
FAmALICÃo, No DIA 28 DE JUNho DE 2019, 
soLICITADo PELA UNIvErsIDADE sÉNIor 
DE CANELAs
EDoC/2019/40715
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 da Câmara: “ À Câ-
mara. 07.08.2019.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor total de €163,90 (cento 
e sessenta e três euros e noventa cêntimos), ou 
seja, o valor de €114,73 (cento e catorze euros e 
setenta e três cêntimos), para deslocação a vila 
Nova de Famalicão, no dia 28 de junho de 2019, 
solicitado pela Universidade sénior de Canelas, 
nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DE 
TAXAs DE UTILIZAçÃo DE vIATUrAs mU-
NICIPAIs, No vALor ToTAL DE €312,11 (TrE-
ZENTos E DoZE EUros E oNZE CÊNTImos), 
PArA DEsLoCAçÃo A AmArANTE, No DIA 
20 DE JULho DE 2019, soLICITADo PELo 
GrUPo DE FoLCLorE “As LAvrADEIrAs DE 
ArCoZELo”
EDoC/2019/45266
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 da Câmara: “ À Câ-
mara. 08.08.2019.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 

de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor total de €312,11 (trezen-
tos e doze euros e onze cêntimos), ou seja, o 
valor de €218,48 (duzentos e dezoito euros e 
quarenta e oito cêntimos), para deslocação a 
Amarante, no dia 20 de julho de 2019, solicita-
do pelo Grupo de Folclore “As Lavradeiras de 
Arcozelo”, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DE 
TAXAs DE UTILIZAçÃo DE vIATUrAs mUNI-
CIPAIs, No vALor ToTAL DE €617,07 (sEIs-
CENTos E DEZAssETE EUros E sETE CÊN-
TImos), PArA DEsLoCAçÃo A LIsBoA, No 
DIA 21 DE JULho DE 2019, soLICITADo PELo 
vALADArEs GAIA FUTEBoL CLUBE
EDoC/2019/45384
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 da Câmara: “ À Câ-
mara. 08.08.2019.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor total de €617,07 (seis-
centos e dezassete euros e sete cêntimos), ou 
seja, o valor de €431,95 (quatrocentos e trinta 
e um euros e noventa e cinco cêntimos), para 
deslocação a Lisboa, no dia 21 de julho 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 ToTAL DE €115,07 (CENTo 
E QUINZE EUros E sETE CÊNTImos), PArA 
DEsLoCAçÃo À mAIA, No DIA 19 DE JULho 
DE 2019, soLICITADo PELA AssoCIAçÃo rE-
CrEATIvA As LAvrADEIrAs DE PEDroso
EDoC/2019/44916
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 da Câmara: “ À Câ-
mara. 08.08.2019.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor total de €115,07 (cento 
e quinze euros e sete cêntimos), ou seja, o valor 
de €80,55 (oitenta euros e cinquenta e cinco 
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cêntimos), para deslocação à maia, no dia 19 de 
julho de 2019, solicitado pela Associação re-
creativa as Lavradeiras de Pedroso, nos termos 
informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DE 
TAXAs DE UTILIZAçÃo DE vIATUrAs mUNICI-
PAIs, No vALor ToTAL DE €298,58 (DUZEN-
Tos E NovENTA E oITo EUros E CINQUEN-
TA E oITo CÊNTImos), PArA DEsLoCAçÃo 
A vILA rEAL, No DIA 21 DE JULho DE 2019, 
soLICITADo PELA CNE/ AGrUPAmENTo 575/ 
sÃo FÉLIX DA mArINhA
EDoC/2019/45331
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
21, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara: “ À Câ-
mara. 08.08.2019.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor total de €298,58 (duzentos e noventa 
e oito euros e cinquenta e oito cêntimos), para 
deslocação a vila real, no dia 21 de julho de 
2019, solicitado pela CNE/Agrupamento 575/
são Félix da marinha, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DE 
TAXAs DE UTILIZAçÃo DE vIATUrAs mUNI-
CIPAIs, No vALor ToTAL DE €152,36 (CENTo 
E CINQUENTA E DoIs EUros E TrINTA E sEIs 
CÊNTImos), PArA DEsLoCAçÃo A PENA-
FIEL, No DIA 25 DE JULho DE 2019, soLICITA-
Do PELo CENTro soCIAL CANDAL /mArCo
EDoC/2019/45439
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
22, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara: “ À Câ-
mara. 08.08.2019.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor total de €152,36 (cento e cinquenta e 
dois euros e trinta e seis cêntimos), para deslo-
cação a Penafiel, no dia 25 de julho de 2019, so-
licitado pelo Centro social Candal /marco, nos 
termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DE 
TAXAs DE UTILIZAçÃo DE vIATUrAs mUNI-
CIPAIs, No vALor ToTAL DE €175,48 (CENTo 

E sETENTA E CINCo EUros E QUArENTA E 
oITo CÊNTImos), PArA DEsLoCAçÃo A vILA 
Do CoNDE, Nos DIAs 26 DE JULho E 05 DE 
AGosTo DE 2019, soLICITADo PELA ACAPo 
/ DELEGAçÃo Do PorTo
EDoC/2019/45477
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
23, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara: “ À Câ-
mara. 08.08.2019.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor total de €175,48 (cento e setenta e cin-
co euros e quarenta e oito cêntimos), para des-
locação a vila do Conde, nos dias 26 de julho e 
05 de agosto de 2019, solicitado pela ACAPo/
Delegação do Porto, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DE 
TAXAs DE UTILIZAçÃo DE vIATUrAs mUNI-
CIPAIs, No vALor ToTAL DE €261,45 (DUZEN-
Tos E sEssENTA E Um EUros E QUArENTA 
E CINCo CÊNTImos), PArA DEsLoCAçÃo A 
sANTo TIrso, No DIA 28 DE JULho DE 2019, 
soLICITADo PELo GrUPo DE FoLCLorE “As 
LAvrADEIrAs DE ArCoZELo”
EDoC/2019/45603
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
24, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara: “ À Câ-
mara. 09.08.2019.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor total de €261,45 (du-
zentos e sessenta e um euros e quarenta e cin-
co cêntimos), ou seja, o valor de €183,02 (cen-
to e oitenta e três euros e dois cêntimos), para 
deslocação a santo Tirso, no dia 28 de julho de 
2019, solicitado pelo Grupo de Folclore “As La-
vradeiras de Arcozelo”, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DE 
TAXAs DE UTILIZAçÃo DE vIATUrAs mUNI-
CIPAIs, No vALor ToTAL DE €368,50 (TrE-
ZENTos E sEssENTA E oITo EUros E CIN-
QUENTA CÊNTImos), PArA DEsLoCAçÃo A 
vAGos, Nos DIAs 24 E 28 DE JULho DE 2019, 
soLICITADo PELo CNE/AGrUPAmENTo 321 
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vILAr Do PArAÍso
EDoC/2019/45460
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
25, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara: “ À Câ-
mara. 09.08.2019.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor total de €368,50 (trezentos e sessenta 
e oito euros e cinquenta cêntimos), para des-
locação a vagos, nos dias 24 e 28 de julho de 
2019, solicitado pelo CNE/Agrupamento 321 vi-
lar do Paraíso, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DE 
TAXAs DE UTILIZAçÃo DE vIATUrAs mUNI-
CIPAIs, No vALor ToTAL DE €63,98 (sEs-
sENTA E TrÊs EUros E NovENTA E oITo 
CÊNTImos), PArA DEsLoCAçÃo À QUINTA 
DE sANTo INÁCIo, No DIA 29 DE JULho DE 
2019, soLICITADo PELA FUNDAçÃo PADrE 
LUÍs
EDoC/2019/45697
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
26, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara: “ À Câ-
mara. 09.08.2019.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor total de €63,98 (sessenta e três euros 
e noventa e oito cêntimos), para deslocação à 
Quinta de santo Inácio, no dia 29 de julho de 
2019, solicitado pela Fundação Padre Luís, nos 
termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DE 
TAXAs DE UTILIZAçÃo DE vIATUrAs mUNICI-
PAIs, No vALor ToTAL DE €306,21 (TrEZEN-
Tos E sEIs EUros E vINTE E Um CÊNTImos), 
PArA DEsLoCAçÃo A vILA Do CoNDE/vIA-
NA Do CAsTELo, No DIA 27 DE JULho DE 
2019, soLICITADo PELo CENTro PoPULAr 
DE TrABALhADorEs Do ArEINho
EDoC/2019/45555
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
27, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara: “ À Câ-

mara. 09.08.2019.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor total de €306,21 (tre-
zentos e seis euros e vinte e um cêntimos), ou 
seja, o valor de €214,35 (duzentos e catorze eu-
ros e trinta e cinco cêntimos), para deslocação 
a vila do Conde/viana do Castelo, no dia 27 de 
julho de 2019, solicitado pelo Centro Popular de 
Trabalhadores do Areinho, nos termos informa-
dos.

DIREÇÃo MUNICIPAL DE INFRAEstRUtURAs 
E EsPAÇos PÚBLICos

PAvILhÃo mULTIUsos Dos ArCos Do sAr-
DÃo/EmPrEITADA – DECIsÃo DE CoNTrA-
TAr, AProvAçÃo DAs PEçAs Do ProCEDI-
mENTo E DEmAIs ELEmENTos
EDoC/2019/50686
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
28, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara: “ À Câ-
mara. 20.08.2019.”
o senhor vereador Dr. José Joaquim Cancela 
moura apresentou a intervenção que a seguir se 
transcreve (Doc. 2):
“Pavilhão multiusos dos Arcos do sardão/Em-
preitada/Decisão de Contratar
A primeira de natureza política
Qual é a utilidade e prioridade desta obra para 
os gaienses? Porque é necessária a construção 
de mais um pavilhão multiusos, também para 
albergar conferências, exposições, feiras e con-
gressos, quando um outro Centro Congresso 
estará pronto daqui a dois anos, no centro da ci-
dade? E se este último é prometido a custo zero 
e em parceria com privados alegando o muni-
cípio, que não tem vocação para gerir Centros 
de Congressos, por que razão a Câmara lança 
agora um concurso para construir um multiu-
sos, alegadamente complementar àquele que 
irá custar mais de 8,5 milhões de euros? E como 
se propõe o município gastar tanto dinheiro 
dos contribuintes para uma obra que depois de 
pronta não estará vocacionada para gerir?! Esta 
decisão deveria estar devidamente fundamen-
tada do ponto de vista da economia, eficiência 
e eficácia da despesa e, nos documentos que 
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integram a proposta não se vislumbra que exis-
ta tal fundamentação, nomeadamente, através 
de um estudo de viabilidade económico finan-
ceira do empreendimento.
A segunda de natureza económica
os equipamentos deste género deveriam ser 
planeados, tendo em conta o modelo estraté-
gico subjacente à sua futura gestão, sobretudo 
quando contextualizado com a lógica metro-
politana e da própria região Norte. Ainda que 
queiramos crer, é muito otimismo acreditar que 
este espaço possa competir com o multiusos 
do Pavilhão rosa mota, do Fórum de Braga ou 
do multiusos de Guimarães, cuja gestão é alta-
mente profissionalizada, como acontece com a 
Altice Arena, em Lisboa. há exemplos de equi-
pamentos semelhantes no País e porventura 
também na Área metropolitana, de que pode 
ser exemplo o multiusos de Gondomar, que se 
encontram nitidamente subaproveitados, cons-
tituindo apenas mais encargos e um sorvedou-
ro de dinheiros públicos. E não será isso que se 
pretende para Gaia. se o investimento, por si 
revela uma intenção de construção de valor, é 
desconhecido o plano de gestão e a sua estra-
tégica na oferta comercial e de serviços, naque-
le contexto competitivo, que possa demonstrar 
a sua sustentabilidade, situação que também se 
coloca à consideração.
A terceira de natureza técnica. 
É lícito iniciar um procedimento e decidir con-
tratar sem prévia inscrição orçamental? Qual 
o fundamento legal e qual a necessidade de 
juntar no final a declaração que atesta que as 
Grandes opções do Plano para 2020 irão pre-
ver tal inscrição? Como se pode garantir que 
um orçamento futuro irá contemplar tal des-
pesa? Como se faz a cabimentação prévia ne-
cessária ao procedimento? Qual a razão de não 
se respeitar a Assembleia municipal, que a seu 
tempo terá a competência para aprovar aquele 
instrumento de gestão financeira, e anunciar já 
um grande investimento que não passa tão só, 
pelas razões aduzidas, de uma manifestação de 
vontade?
Face às questões suscitadas, não podemos 
acompanhar a Câmara do voto favorável à 
abertura deste procedimento, razão pela qual, 
por benefício de dúvida relativamente ao inves-
timento, nos absteremos.

vila Nova de Gaia, 26 de agosto de 2019
o Grupo de vereadores do PsD na Câmara mu-
nicipal de vila Nova de Gaia”
o senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues relativamente à questão po-
lítica, disse que a mesma não lhe deve ser ende-
reçada, mas sim a 61,6% dos Gaienses que em 
si votaram e no seu programa de candidatura, 
onde se incluía a presente proposta. Disse que 
um Centro de Congressos, um pavilhão mul-
tiusos e um pavilhão desportivo, têm caracte-
rísticas específicas que os distinguem entre si. 
Que o senhor vereador alterou a sua “ladainha 
política”, adotada desde o início do mandato, 
em que referia que a atual Câmara nada fazia 
e, agora, que aparece uma obra, considera-a 
cara. Que entende que o senhor vereador está 
a confundir este equipamento com alguns da-
queles “elefantes brancos” que foram construí-
dos no tempo da gestão do PsD e que foram 
concessionados ou entregues gratuitamente 
a outros, nomeadamente, ao Futebol Clube 
do Porto. Disse tratar-se de um equipamento 
municipal e será um multiusos de grande en-
vergadura e entende que não se está aqui para 
concorrer no sentido negativo do termo, mas 
sim, para marcar vila Nova de Gaia na região, 
nomeadamente, a vontade de se ter um polo 
de desenvolvimento cultural e desportivo em 
vila Nova de Gaia. Que quem conhece a ocupa-
ção do pavilhão municipal ou o tipo de oferta 
que o pavilhão municipal tem, perceberá a ne-
cessidade deste equipamento, evitando-se que 
as instituições de Gaia tenham de se deslocar 
para outros concelhos, no intuito de poderem 
realizar as suas iniciativas.  Disse que este con-
curso não é nenhuma intenção, porque vai ser 
publicado no jornal oficial das Comunidades da 
União Europeia. Que o presente concurso é lan-
çado agora, pelo que, é impossível ter execu-
ção orçamental em 2019 e é obrigatório que o 
Presidente, enquanto responsável pelo pelouro 
das Finanças, assegure, através de uma decla-
ração da Diretora municipal de Administração e 
Finanças, que haja no próximo ano a inscrição 
orçamental, para que o pavilhão tenha dotação 
orçamental no momento da adjudicação. Dis-
se que a Assembleia municipal que aprovou o 
plano para 2019, aprovou o lançamento do pa-
vilhão multiusos, pelo que, a Câmara não está 
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a desprezar a Assembleia municipal, mas sim 
a cumprir aquilo que a Assembleia municipal 
aprovou. Disse rejeitar liminarmente as acusa-
ções que o senhor vereador leu e que ficam 
plasmadas na ata.
o senhor vereador Dr. José Joaquim Cancela 
moura disse refutar qualquer acusação sobre 
ilegalidade e reiterar os motivos que enunciou.
Deliberação: Deliberado por maioria, por 7 vo-
tos a favor do Ps e 2 abstenções do PPD/PsD, 
autorizar a abertura do procedimento e aprovar 
a constituição do júri e das peças do procedi-
mento, nos termos informados.
CoNCUrso PÚBLICo PArA A EmPrEITADA 
“PAvILhÃo mUNICIPAL DE oLIvAL – soLC” – 
AProvAçÃo DA ATA DE JÚrI
EDoC/2019/9596
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
29, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara: “ Apro-
vo. À Câmara para ratificação. 06.08.2019.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, rati-
ficar o despacho do sr. Presidente datado de 
06.08.2019 que aprovou a ata de júri relativa ao 
concurso público para a empreitada “Pavilhão 
municipal de olival – soLC”, nos termos infor-
mados.
CoNCUrso PÚBLICo PArA A CELEBrAçÃo 
DE ACorDos-QUADro sINGULArEs PArA 
A BENEFICIAçÃo ENErGÉTICA DE EDIFÍCIos 
EsCoLArEs DE TIPoLoGIA T3 – DECIsÃo DE 
CoNTrATAr, AProvAçÃo Do rELATÓrIo 
FINAL E DAs mINUTAs Dos CoNTrATos
EDoC/2019/30141
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
30, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 20.08.2019.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, nos 
termos informados, o seguinte:
1. Aprovar todas as propostas contidas no do-
cumento relatório Final, do qual não resulta 
qualquer modificação ao teor do relatório preli-
minar, o qual se dá como inteiramente reprodu-
zido, designadamente a adjudicação às seguin-
tes empresas: 
- Acordo Quadro relativo à Lote 1, CKW - En-
genharia, Lda, pelos valores constantes da pro-

posta apresentada, acrescidos de IvA à taxa le-
gal em vigor;
- Acordo Quadro relativo à Lote 2, CsLm - 
Construções silva Lopes & moreira, Lda., pelos 
valores constantes da proposta apresentada,  
acrescidos de IvA à taxa legal em vigor; 
- Acordo Quadro relativo à Lote 3, Imo sErrA 
- Investimentos Imobiliários, Lda., pelos valores 
constantes da proposta apresentada,  acresci-
dos de IvA à taxa legal em vigor.
2. Aprovar as minutas dos contratos;
3. Aprovar as notificações às empresas adjudi-
catárias para que apresentem os documentos 
de habilitação, bem como entreguem caução, 
no montante de 10.000,00€ (dez  mil euros), 
conforme previsão no programa do concurso.
INsErçÃo DE CorrEDorEs BUs NA AvENI-
DA vAsCo DA GAmA/EmPrEITADA DECIsÃo 
DE CoNTrATAr, AProvAçÃo DAs PEçAs Do 
ProCEDImENTo E DEmAIs ELEmENTos
EDoC/2019/50019
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
31, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 20.08.2019.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, au-
torizar a abertura do procedimento e aprovar a 
constituição do júri e as peças do procedimen-
to, nos termos informados.
BIBLIoTECA PÚBLICA mUNICIPAL DE vILA 
NovA DE GAIA – rEABILITAçÃo E moDErNI-
ZAçÃo Do EDIFÍCIo PrINCIPAL – AProvA-
çÃo Do rELATÓrIo FINAL E DA mINUTA Do 
CoNTrATo
EDoC/2019/3181
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
32, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 20.08.2019.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, nos 
termos informados, o seguinte:
1. Aprovar todas as propostas contidas no do-
cumento relatório Final, do qual não resulta 
qualquer modificação ao teor do relatório preli-
minar, o qual se dá como inteiramente reprodu-
zido, designadamente: 
a) A exclusão da proposta reportada pelo con-
corrente Construções Corte recto, Lda., pelos 
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fundamentos descritos no ponto 3.1. do relató-
rio preliminar;    
b) A adjudicação do procedimento à proposta 
apresentada pela empresa TECNoCAmPo - so-
ciedade de Construções e obras Públicas, s.A., 
pelo valor global de 1.099.829,21€ (um milhão, 
noventa e nove mil, oitocentos e vinte e nove 
euros e vinte e um cêntimos), acrescido de IvA, 
à taxa legal;
2. Aprovar a minuta do contrato;
3. Aprovar as notificações às empresas adjudi-
catárias para que apresentem os documentos 
de habilitação, bem como entreguem caução, 
conforme estabelecido no programa do con-
curso.

DIREÇÃo MUNICIPAL PARA A INCLUsÃo 
soCIAL

PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DE 
TAXAs PELA UTILIZAçÃo DA PIsCINA mU-
NICIPAL DE mArAvEDI, PArA o ANo DE 
2019/2020, No vALor €335,00 (TrEZENTos 
E TrINTA E CINCo EUros), soLICITADo Por 
mArIA mADALENA GomEs DE CAsTro
EDoC/2019/47143
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
33, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 06.08.2019.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela utilização da piscina municipal de 
maravedi, para o ano de 2019/2020, no valor 
€335,00 (trezentos e trinta e cinco euros), so-
licitado por maria madalena Gomes de Castro, 
nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DE 
TAXAs PELA UTILIZAçÃo DA PIsCINA mU-
NICIPAL DE mArAvEDI, PArA o ANo DE 
2019/2020, No vALor €1.105,00 (mIL CENTo 
E CINCo EUros), soLICITADo Por PATrÍCIA 
IsABEL roDrIGUEs mArQUEs
EDoC/2019/46645
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
34, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 06.08.2019.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 

aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela utilização da piscina municipal de 
maravedi, para o ano de 2019/2020, no valor 
€1.105,00 (mil cento e cinco euros), solicitado 
por Patrícia Isabel rodrigues marques, nos ter-
mos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DE 
TAXAs PELA UTILIZAçÃo DA PIsCINA mU-
NICIPAL DE mArAvEDI, PArA o ANo DE 
2019/2020, No vALor €335,00 (TrEZENTos 
E TrINTA E CINCo EUros), soLICITADo Por 
sANDrA mArIA oLIvEIrA DA sILvA
EDoC/2019/43279
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
35, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 06.08.2019.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela utilização da piscina municipal de 
maravedi, para o ano de 2019/2020, no valor 
€335,00 (trezentos e trinta e cinco euros), so-
licitado por sandra maria oliveira da silva, nos 
termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DE 
TAXAs PELA UTILIZAçÃo DA PIsCINA mUNI-
CIPAL, PArA o ANo DE 2019/2020, No vA-
Lor €1.105,00 (mIL CENTo E CINCo EUros), 
soLICITADo Por NADIA ETTAoUAss, Em rE-
PrEsENTAçÃo Do FILho mENor ADAm GA-
BrIEL ETTAoUAss rEIs
EDoC/2019/47060
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 da Câmara: “À Câ-
mara. 06.08.2019.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa do pagamento de ta-
xas pela utilização da piscina municipal para o 
ano de 2019/2020, no valor €1.105,00 (mil cento 
e cinco euros), solicitado por Nadia Ettaouass, 
em representação do filho menor Adam Gabriel 
Ettaouass reis, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DE 
TAXAs PELA UTILIZAçÃo DA PIsCINA mU-
NICIPAL DE vILA D’EsTE, PArA o ANo DE 
2019/2020, No vALor €1.105,00 (mIL CENTo 
E CINCo EUros), soLICITADo Por JosÉ PI-
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rEs DE mATos, Em rEPrEsENTAçÃo Do FI-
Lho BrUNo mIGUEL DIAs DE mATos
EDoC/2019/35608
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 da Câmara: “À Câ-
mara. 06.08.2019.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela utilização da piscina municipal de 
vila d’Este para o ano de 2019/2020, no valor 
€1.105,00 (mil cento e cinco euros), solicitado 
por José Pires de matos, em representação do 
filho Bruno miguel Dias de matos, nos termos 
informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DE 
TAXAs PELA UTILIZAçÃo DA PIsCINA mUNI-
CIPAL DE LEvEr, PArA o ANo DE 2019/2020, 
No vALor €2.205,00 (DoIs mIL DUZENTos E 
CINCo EUros), soLICITADo Por ANA rosA 
DE oLIvEIrA E sANTos, Em rEPrEsENTA-
çÃo Do FILho LUÍs mIGUEL oLIvEIrA mAr-
TINs
EDoC/2019/39471
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 da Câmara: “À Câ-
mara. 06.08.2019.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela utilização da piscina municipal 
de Lever para o ano de 2019/2020, no valor 
€2.205,00 (dois mil duzentos e cinco euros), 
solicitado por Ana rosa de oliveira e santos, 
em representação do filho Luís miguel oliveira 
martins, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DE 
TAXAs PELA UTILIZAçÃo DA PIsCINA mU-
NICIPAL DE vILA D’EsTE, PArA o ANo DE 
2019/2020, No vALor €1.105,00 (mIL CENTo E 
CINCo EUros), soLICITADo Por mArIA ro-
sINA Dos sANTos oLIvEIrA mAGALhÃEs, 
Em rEPrEsENTAçÃo DA FILhA DIANA oLI-
vEIrA mAGALhÃEs
EDoC/2019/40011
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 da Câmara: “À Câ-
mara. 06.08.2019.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela utilização da piscina municipal de 
vila d’Este para o ano de 2019/2020, no valor 
€1.105,00 (mil cento e cinco euros), solicitado 
por maria rosina dos santos oliveira maga-
lhães, em representação da filha Diana oliveira 
magalhães, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DE 
TAXAs PELA UTILIZAçÃo DA PIsCINA mU-
NICIPAL AUrorA CUNhA, PArA o ANo DE 
2019/2020, No vALor €1.105,00 (mIL CENTo 
E CINCo EUros), soLICITADo Por mArIA 
DE FÁTImA Dos sANTos sILvA DE sÁ, Em rE-
PrEsENTAçÃo DA FILhA mArIANA sANTos 
sÁ
EDoC/2019/33980
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 da Câmara: “À Câ-
mara. 06.08.2019.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela utilização da piscina municipal 
Aurora Cunha para o ano de 2019/2020, no va-
lor €1.105,00 (mil cento e cinco euros), solicita-
do por maria de Fátima dos santos silva de sá, 
em representação da filha mariana santos sá, 
nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DE 
TAXAs PELA UTILIZAçÃo DA PIsCINA mU-
NICIPAL DE vILA D’EsTE, PArA o ANo DE 
2019/2020, No vALor €1.105,00 (mIL CENTo 
E CINCo EUros), soLICITADo Por JosÉ mA-
rIA LIXA ALmEIDA, Em rEPrEsENTAçÃo Do 
FILho rUI FILIPE CoELho DE ALmEIDA
EDoC/2019/48019
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
41, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 07.08.2019.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela utilização da piscina municipal de 
vila d’Este, para o ano de 2019/2020, no valor 
€1.105,00 (mil cento e cinco euros), solicitado 
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por José maria Lixa Almeida, em representação 
do filho rui Filipe Coelho de Almeida, nos ter-
mos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DE 
TAXAs PELA UTILIZAçÃo DA PIsCINA mU-
NICIPAL AUrorA CUNhA, PArA o ANo DE 
2019/2020, No vALor €335,00 (TrEZENTos 
E TrINTA E CINCo EUros), soLICITADo Por 
mArIA LIBErTA NUNEs sANTos ALmEIDA
EDoC/2019/49283
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
42, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 07.08.2019.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela utilização da piscina municipal 
Aurora Cunha, para o ano de 2019/2020, no va-
lor €335,00 (trezentos e trinta e cinco euros), 
solicitado por maria Liberta Nunes santos Al-
meida, nos termos informados.
CANDIDATUrA DE APoIo Ao ArrENDAmEN-
To, soLICITADo Por mArIA mANUELA CAr-
vALho Dos sANTos
EDoC/2019/16407
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
43, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 06.08.2019.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o estorno de verba, na sequência da 
desistência da candidatura ao apoio ao arren-
damento, solicitado por maria manuela Carva-
lho dos santos, nos termos informados.

DIREÇÃo MUNICIPAL DE URBANIsMo E AM-
BIENtE

AProvAçÃo Do “rELATÓrIo DE PoNDErA-
çÃo DAs PArTICIPAçÕEs rECEBIDAs No PE-
rÍoDo DE DIsCUssÃo PÚBLICA” E DA “Pro-
PosTA FINAL DE ALTErAçÃo Do PLANo DE 
UrBANIZAçÃo DA BArrosA”
EDoC/2019/48182
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
44, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 30.07.2019.”

Deliberação: Deliberado por maioria, por 7 vo-
tos a favor e 2 abstenções do PPD/PsD, nos ter-
mos informados, o seguinte:
a) Aprovar e divulgar o “relatório de Pondera-
ção das Participações recebidas no Período de 
Discussão Pública da Proposta de Alteração do 
Plano de Urbanização da Barrosa”;
b) Aprovar a “Proposta Final de Alteração do 
Plano de Urbanização da Barrosa”;
c) Enviar a “Proposta Final de Alteração do Pla-
no de Urbanização da Barrosa” para aprovação 
da Assembleia municipal;
d) Publicar em Diário da república, enviar para 
depósito na Direção Geral do Território e divul-
gar a “Alteração do regulamento ao Plano de 
Urbanização da Barrosa”.
ProPosTA DE UNIDADE DE EXECUçÃo DA 
ÁrEA ENvoLvENTE Ao Novo CAmPo DE Jo-
Gos DE vALADArEs, UNIÃo DE FrEGUEsIAs 
DE GULPILhArEs E vALADArEs, rEsPETIvA 
oPErAçÃo DE rEPArCELAmENTo E mINUTA 
Do CoNTrATo DE UrBANIZAçÃo
EDoC/2019/41049
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
45, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 30.07.2019.”
o senhor vereador Dr. José Joaquim Cancela 
moura apresentou a intervenção que a seguir se 
transcreve: (Doc. 3).
“ Unidade de execução da Área envolvente do 
Campo Futebol de valadares 
sobre este ponto, face aos antecedentes, im-
porta deixar um conjunto de notas e de dúvi-
das sobre a forma, conteúdo e principalmente 
as consequências futuras, quer do ponto de vis-
ta urbanístico quer financeiro e económico face 
aos procedimentos que foram encetados com 
iniciativa da Câmara, a saber:
segundo o PDm vigente de 1994, os terrenos 
em causa não teriam qualquer tipo de capaci-
dade construtiva, pois integravam áreas não ur-
banas de transformação condicionada na maio-
ria da sua extensão e uma parte já classificada 
como de equipamentos, estando em simultâ-
neo numa Unidade operativa de Planeamento 
e Gestão (UoPG);
Esse terá sido, presumimos, o mote para o pro-
cesso negocial, que culminou com a assinatura 
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do protocolo, que conferiu aos proprietários um 
conjunto de vantagens muito relevantes, como 
seja a disponibilidade de capacidade construti-
va que, entretanto, PDm 2009 confirmou, pas-
sando a totalidade da área para a Área de Ex-
pansão Urbana de Tipologia de moradia.
segundo a informação que nos é presente, terá 
sido igualmente contratualizado e cumprido 
pelo município, o fornecimento de todos os pro-
jetos de loteamento, incluindo os projetos de 
obras de urbanização, assumindo os proprietá-
rios a obrigação de submeter o loteamento a 
licenciamento e pagar as taxas aplicáveis.
Face à futura transmissão de alguns lotes para 
o domínio privado municipal, terá ficado igual-
mente assegurado o equilíbrio financeiro desta 
operação, visto que a Câmara municipal tam-
bém iria executar a suas expensas, as obras de 
urbanização. 
salvo melhor opinião, o incumprimento contra-
tual aqui presente estará do lado dos proprietá-
rios, conforme refere expressamente a informa-
ção, que nunca chegaram a submeter o pedido 
de licenciamento, invocando para o efeito, o va-
lor elevado das taxas aplicáveis à concretização 
dessa operação urbanística. 
Ainda assim, reconhecendo a necessidade de 
resolução deste problema, seria importante de-
monstrar previamente o seguinte:
1- Considerando que o solo passou de não ur-
bana a urbano, qual foi a valorização patrimo-
nial que os terrenos passaram a ter?
2- Qual o valor das taxas aplicáveis à operação 
de loteamento que os proprietários teriam de 
suportar?
Na presença de mais informações poder-se-ia 
então olhar para os processos subsequentes 
que agora se pretendem validar, como seja a 
iniciativa municipal de realização de uma uni-
dade de execução, no regime de cooperação, 
que em nossa opinião, parece apenas indiciar o 
objetivo de acautelar a não existência de taxas;
Ainda que a operação esteja prevista nos ins-
trumento de gestão territorial (regime Jurídico 
dos Instrumentos de Gestão Territorial – rJIGT), 
consolidada através da proposta da minuta de 
contrato de urbanização, que repristina as mes-
mas condições iniciais de equilíbrio para o mu-
nicípio, pela passagem de lotes para o domínio 
privado municipal, existe uma alteração funda-

mental no desenvolvimento futuro do processo, 
que assim fica totalmente dependente da ini-
ciativa municipal, com todas as consequências 
adversas que poderá trazer;
É notório ainda que foram desenvolvidos acor-
dos separados com os diversos proprietários, 
sem que esteja demonstrado o seu enquadra-
mento jurídico, como uma negociação paralela, 
com os contornos que terminam a priori a as-
sunção de pagamentos antecipados e consoli-
dam a possibilidade de obrigação de aquisição 
dos terrenos afetados, caso seja gorada a assi-
natura do contrato de urbanização ou mesmo a 
aprovação da unidade de execução. 
os dois acordos disponíveis, com Ana maria 
de Almeida da Fonseca Camarinha e maria ma-
nuela dos reis Pereira Pinto, na qualidade de 
procuradora de Lucília dos reis Porto Carrace-
na, bem como com Carlos manuel Balboa reis 
Gomes estipulam no imediato o pagamento de 
uma compensação de €47.200,00, €32.800,00 
e €20.000,00, respetivamente.
ou seja, percebe-se que se pretende disponibili-
zar €100.000,00 aos proprietários, como forma 
antecipada de compensação do uso dos terre-
nos durantes os últimos anos, mas não consta 
da documentação a avaliação dos serviços de 
património a esse respeito nem, salvo erro, das 
respetivas cabimentações orçamentais;
Nestes acordos, cuja natureza e enquadramento 
jurídico desconhecemos, mas parecem revestir 
a forma de contratos de promessa de compra 
e venda, ficou ainda estipulado que na falta de 
assinatura do contrato de urbanização ou de 
aprovação da unidade de execução, sejam pa-
gos ainda a Ana Camarinha €572.300,00, a ma-
ria manuela/Lucília Carracena €397.700,00 e fi-
nalmente a Carlos manuel Balboa €315.000,00, 
a acrescentar às restantes compensações já re-
feridas, o que permite concluir que, neste caso, 
o município estará disposto a pagar pelos ter-
renos €1.385.000,00, onde já inclui o valor da 
compensação. 
mais uma vez, inexistem documentos de ava-
liação dos terrenos na atualidade, quer para 
as compensações imediatas, quer para o valor 
eventual de aquisição.
De referir ainda, que no caso do terreno de Car-
los manuel Balboa, numa anterior reunião de 
Câmara de 17 de Junho de 2019, Ponto nº 10, 
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foi apresentado um documento dos serviços de 
património, onde é indicado que o seu terreno 
se quantificava em €222.645,60, tendo nessa 
ocasião sido referido que a compensação pelo 
uso nos últimos anos poderia atingir o valor de 
€40.076,21;
ora, como aqui se verifica, nem a compensa-
ção ao Carlos manuel Balboa prevista atin-
ge os €40.076,21, uma vez que se cifra em 
€20.000,00, conforme se retira do acordo, 
sendo que o valor de uma eventual aquisição 
pelo município, sem explicação, corresponde ao 
pagamento de €315.000,00, um valor substan-
cialmente superior e em detrimento da avalia-
ção de €222.645,60, apresentada à data;
Conforme já referido, sobre os casos das com-
pensação e valores de eventual aquisição para 
os terrenos de Ana maria de Almeida da Fonse-
ca Camarinha e maria manuela dos reis Perei-
ra Pinto/Lucília dos reis Porto Carracena não 
existem quaisquer dados sobre a forma de cál-
culo e sua validação na atualidade;
Assim, sem existir uma forte justificação para 
os ditos acordos paralelos, sem uma clara de-
terminação do seu enquadramento legal, pelos 
compromissos que encerra e podem assumir 
uma obrigação para o município superior a um 
milhão de euros, no caso da aquisição, ou mes-
mo no caso da execução do contrato de urba-
nização, cujas obras irão atingir numa primeira 
fase o valor de €457.000,00, o que por si só 
poderá motivar o pedido de visto prévio ao Tri-
bunal de Contas, não estão reunidas as condi-
ções para podermos acompanhar a Câmara no 
voto favorável. 
vila Nova de Gaia, 26 de agosto de 2019.
o Grupo de vereadores do PsD na Câmara mu-
nicipal de vila Nova de Gaia”
o senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues disse que pela Câma-
ra PsD e pela Gaianima foi decidido construir 
um campo de futebol num terreno particular, 
comprometendo-se a viabilizar um loteamento 
no terreno restante. Que os proprietários foram 
iludidos e permitiram a construção do campo 
de futebol, o qual terá sido inaugurado pela Câ-
mara de então e, até hoje, a parte que estava 
apalavrada nunca foi cumprida, ou seja, a unida-
de de execução e o projeto de loteamento. Que 
os proprietários foram para Tribunal, exigindo 

que a Câmara cumprisse com as suas obriga-
ções. Que o município reuniu-se com as partes 
e manifestou a intenção de revolver o problema 
herdado da Câmara PsD, tendo, a atual Câmara, 
conseguido um acordo que liberta a Câmara de 
indemnizações judiciais. Que, igualmente, con-
seguiu-se um acordo que libertou o valadares 
Futebol Clube, de ver o campo, por providência 
cautelar, impedido de ser utilizado.  
o senhor vereador Dr. José Joaquim Cancela 
moura relativamente à questão da imputação 
de responsabilidades a si mesmo, no que diz 
respeito aos 16 anos de poder do PsD, disse não 
ficar preso às más decisões nem às boas deci-
sões do passado, porque todos estão libertos 
disso. Que pode não ser responsabilizado por 
16 anos de mandato do PsD, porque em 2013 
e 2017, os munícipes pronunciaram-se e pena-
lizaram ou premiaram o PsD por aquilo que foi 
feito ou não. Que foi vereador da Câmara há 17 
anos e por muito que o senhor Presidente quei-
ra, não consegue imputar-lhe a responsabilida-
de daquilo que outras pessoas fizeram. Que na 
atual maioria, existe um conjunto de pessoas, 
vereadores e presidentes de junta, que cola-
boraram em decisões de grande importância. 
Que sobre a presente matéria, terá referido que 
quem deve estar em incumprimento, seriam as 
pessoas que deveriam ter submetido o lotea-
mento a aprovação e que não o fizeram e que 
importava encontrar uma solução. Disse não es-
tar contra a solução apresentada pela Câmara e 
que, apenas, terá levantado um conjunto de si-
tuações que lhe parecem não estar devidamen-
te esclarecidas. Que na sua opinião, deveria ser 
encontrada uma solução, que deveria implicar, 
por exemplo, pela assunção de responsabilida-
des que o município pode ter, nomeadamente, a 
questão do visto prévio do Tribunal de Contas. 
Deliberação: Deliberado por maioria, por 7 vo-
tos a favor e 2 votos contra, nos termos infor-
mados, o seguinte:
- Aprovar a proposta da Unidade de Execução 
da Área envolvente ao novo Campo de Jogos 
de valadares, bem como, da minuta do contra-
to de urbanização respetivo e da abertura da 
fase de discussão pública correspondente, pelo 
período de 20 dias úteis;
- Aprovar a minuta respeitante ao aviso para 
publicitação em Diário da república da abertu-



63

 nº 106 | agosto 2019 | Boletim municipal

cÂmaRa municipal

ra da discussão pública.
DIsCUssÃo PÚBLICA DA ProPosTA DE “AL-
TErAçÃo Do PLANo DIrETor mUNICIPAL 
– ADEQUAçÃo Ao rEGImE EXCECIoNAL DE 
rEGULArIZAçÃo DAs ATIvIDADEs ECoNÓ-
mICAs (2ª FAsE)”
EDoC/2019/48189
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
46, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 30.07.2019.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, nos 
termos informados, o seguinte:
- Iniciar o procedimento de “Alteração do Plano 
Diretor municipal – Adequação ao regime Ex-
cecional de regularização das Atividades Eco-
nómicas (2ª fase);
- Proceder à abertura de um período de 15 dias 
para discussão pública da proposta.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DA 
TAXA DE PUBLICIDADE, No vALor DE €10,00 
(DEZ EUros), ProC.º 4/10 – UNIÃo DE FrE-
GUEsIAs DE sANTA mArINhA E sÃo PEDro 
DA AFUrADA, soLICITADo PELA AssoCIA-
çÃo DAs EmPrEsAs DE vINhos Do PorTo
EDoC/2019/49121
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
47, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 02.08.2019.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa de publicidade, no valor de €10,00 (dez 
euros), correspondente ao ano de 2019, Proc.º 
4/10, União de Freguesias de santa marinha e 
são Pedro da Afurada, solicitado pela Associa-
ção das Empresas de vinhos do Porto, nos ter-
mos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo 
DA TAXA DE PUBLICIDADE, No vALor DE 
€750,00 (sETECENTos E CINQUENTA EU-
ros), ProC.º 258/04 – UNIÃo DE FrEGUE-
sIAs DE sANTA mArINhA E sÃo PEDro DA 
AFUrADA, soLICITADo PELA AssoCIAçÃo 
DAs EmPrEsAs DE vINhos Do PorTo
EDoC/2019/49119
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 

48, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 02.08.2019.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa de publicidade, no valor €750,00 (sete-
centos e cinquenta euros), correspondente ao 
ano de 2019, Proc.º 258/04, União de Fregue-
sias de santa marinha e são Pedro da Afurada, 
solicitado pela Associação das Empresas de vi-
nhos do Porto, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo 
DA TAXA DE PUBLICIDADE, No vALor DE 
€250,00 (DUZENTos E CINQUENTA EUros), 
ProC.º 283/11 – UNIÃo DE FrEGUEsIAs DE 
sANTA mArINhA E sÃo PEDro DA AFUrA-
DA, soLICITADo PELA AssoCIAçÃo DAs Em-
PrEsAs DE vINhos Do PorTo
EDoC/2019/49113
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
49, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 02.08.2019.”
Deliberação:  Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa de publicidade, no valor €250,00 (du-
zentos e cinquenta euros), correspondente ao 
ano de 2019, Proc.º 283/11, União de Freguesias 
de santa marinha e são Pedro da Afurada, so-
licitado pela Associação das Empresas de vi-
nhos do Porto, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmEN-
To DA TAXA DE PUBLICIDADE, No vALor 
DE €200,00 (DUZENTos EUros), ProC.º 
1069/05 – UNIÃo DE FrEGUEsIAs DE sANTA 
mArINhA E sÃo PEDro DA AFUrADA, soLI-
CITADo PELA soCIEDADE DE TrANsPorTEs 
CoLETIvos Do PorTo, sA
EDoC/2019/49105
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
50, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 02.08.2019.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa de publicidade, no valor €200,00 (du-
zentos euros), correspondente ao ano de 2019, 
Proc.º 1069/05, União de Freguesias de santa 
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marinha e são Pedro da Afurada, solicitado pela 
sociedade de Transportes Coletivos do Porto, 
sA, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo 
DA TAXA DE PUBLICIDADE, No vALor DE 
€200,00 (DUZENTos EUros), ProC.º 14/11 – 
UNIÃo DE FrEGUEsIAs DE sANTA mArINhA 
E sÃo PEDro DA AFUrADA, soLICITADo 
PELA soCIEDADE DE TrANsPorTEs CoLETI-
vos Do PorTo, sA
EDoC/2019/49100
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
51, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 02.08.2019.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa de publicidade, no valor €200,00 (du-
zentos euros), correspondente ao ano de 2019, 
Proc.º 14/11, União de Freguesias de santa ma-
rinha e são Pedro da Afurada, solicitado pela 
sociedade de Transportes Coletivos do Porto, 
sA, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmEN-
To DA TAXA DE PUBLICIDADE, No vALor 
DE €200,00 (DUZENTos EUros), ProC.º 
1066/05 – UNIÃo DE FrEGUEsIAs DE sANTA 
mArINhA E sÃo PEDro DA AFUrADA, soLI-
CITADo PELA soCIEDADE DE TrANsPorTEs 
CoLETIvos Do PorTo, sA
EDoC/2019/49091
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
52, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 02.08.2019.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa de publicidade, no valor €200,00 (du-
zentos euros), correspondente ao ano de 2019, 
Proc.º 1066/05, União de Freguesias de santa 
marinha e são Pedro da Afurada, solicitado pela 
sociedade de Transportes Coletivos do Porto, 
sA, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmEN-
To DA TAXA DE PUBLICIDADE, No vALor 
DE €200,00 (DUZENTos EUros), ProC.º 
1068/05 – UNIÃo DE FrEGUEsIAs DE sANTA 
mArINhA E sÃo PEDro DA AFUrADA, soLI-

CITADo PELA soCIEDADE DE TrANsPorTEs 
CoLETIvos Do PorTo, sA
EDoC/2019/49090
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
53, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 02.08.2019.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa de publicidade, no valor €200,00 (du-
zentos euros), correspondente ao ano de 2019, 
Proc.º 1068/05, União de Freguesias de santa 
marinha e são Pedro da Afurada, solicitado pela 
sociedade de Transportes Coletivos do Porto, 
sA, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmEN-
To DA TAXA DE PUBLICIDADE, No vALor 
DE €200,00 (DUZENTos EUros), ProC.º 
1070/05 – UNIÃo DE FrEGUEsIAs DE sANTA 
mArINhA E sÃo PEDro DA AFUrADA, soLI-
CITADo PELA soCIEDADE DE TrANsPorTEs 
CoLETIvos Do PorTo, sA
EDoC/2019/49079
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
54, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 02.08.2019.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa de publicidade, no valor €200,00 (du-
zentos euros), correspondente ao ano de 2019, 
Proc.º 1070/05, União de Freguesias de santa 
marinha e são Pedro da Afurada, solicitado pela 
sociedade de Transportes Coletivos do Porto, 
sA, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo 
DA TAXA DE PUBLICIDADE, No vALor DE 
€200,00 (DUZENTos EUros), ProC.º 17/11 – 
UNIÃo DE FrEGUEsIAs DE sANTA mArINhA 
E sÃo PEDro DA AFUrADA, soLICITADo 
PELA soCIEDADE DE TrANsPorTEs CoLETI-
vos Do PorTo, sA
EDoC/2019/49074
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
55, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 02.08.2019.”
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Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa de publicidade, no valor €200,00 (du-
zentos euros), correspondente ao ano de 2019, 
Proc.º 17/11, União de Freguesias de santa ma-
rinha e são Pedro da Afurada, solicitado pela 
sociedade de Transportes Coletivos do Porto, 
sA, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo 
DA TAXA DE PUBLICIDADE, No vALor DE 
€200,00 (DUZENTos EUros), ProC.º 18/11 – 
UNIÃo DE FrEGUEsIAs DE sANTA mArINhA 
E sÃo PEDro DA AFUrADA, soLICITADo 
PELA soCIEDADE DE TrANsPorTEs CoLE-
TIvos Do PorTo, sA
EDoC/2019/49062
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
56, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 02.08.2019.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa de publicidade, no valor €200,00 (du-
zentos euros), correspondente ao ano de 2019, 
Proc.º 18/11, União de Freguesias de santa ma-
rinha e são Pedro da Afurada, solicitado pela 
sociedade de Transportes Coletivos do Porto, 
sA, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo 
DA TAXA DE PUBLICIDADE, No vALor DE 
€200,00 (DUZENTos EUros), ProC.º 16/11 – 
UNIÃo DE FrEGUEsIAs DE sANTA mArINhA 
E sÃo PEDro DA AFUrADA, soLICITADo 
PELA soCIEDADE DE TrANsPorTEs CoLE-
TIvos Do PorTo, sA
EDoC/2019/49059
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
57, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 02.08.2019.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa de publicidade, no valor €200,00 (du-
zentos euros), correspondente ao ano de 2019, 
Proc.º 16/11, União de Freguesias de santa ma-
rinha e são Pedro da Afurada, solicitado pela 
sociedade de Transportes Coletivos do Porto, 
sA, nos termos informados.

PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo 
DA TAXA DE PUBLICIDADE, No vALor DE 
€200,08 (DUZENTos EUros E oITo CÊNTI-
mos), ProC.º 843/06 – FrEGUEsIA DE oLI-
vEIrA Do DoUro, soLICITADo PELA FÁBrI-
CA DA IGrEJA PAroQUIAL DE oLIvEIrA Do 
DoUro
EDoC/2019/49160
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
58, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 02.08.2019.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa de publicidade, no valor €200,08 (du-
zentos euros e oito cêntimos), correspondente 
aos anos de 2017 e 2018, Proc.º 843/06, fregue-
sia de oliveira do Douro, solicitado pela Fábrica 
da Igreja Paroquial de oliveira do Douro, nos 
termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DA 
TAXA DE PUBLICIDADE Em vEÍCULo, No vA-
Lor DE €65,05 (sEssENTA E CINCo EUros E 
CINCo CÊNTImos), ProC.º 230/10 – FrEGUE-
sIA DE sÃo FÉLIX DA mArINhA, soLICITADo 
PELo GrUPo DE ANDAs DE vILA NovA DE 
GAIA
EDoC/2019/49067
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
59, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 02.08.2019.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa de publicidade em veículo, no valor de 
€65,05 (sessenta e cinco euros e cinco cênti-
mos), Proc.º 230/10, freguesia de são Félix da 
marinha, solicitado pelo Grupo de Andas de vila 
Nova de Gaia, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DA 
TAXA DE oCUPAçÃo Do EsPAço PÚBLICo, 
No vALor DE €272,95 (DUZENTos E sETEN-
TA E DoIs EUros E NovENTA E CINCo CÊN-
TImos), ProC.º 173/19, soLICITADo Por PEv 
ENTErTAINmENT
EDoC/2019/49111
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
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60, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 02.08.2019.”
Deliberação:  Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa de ocupação do espaço público, no va-
lor de €272,95 (duzentos e setenta e dois euros 
e noventa e cinco cêntimos), Proc.º 173/19, so-
licitado por PEv ENTErTAINmENT, nos termos 
informados.
PEDIDo DE CErTIDÃo DE CoNsTITUIçÃo DE 
rEGImE DE ComProPrIEDADE, soLICITADo 
Por mArIA FErNANDA DA sILvA BArros – 
ProCº 4043/19 – CErT – UNIÃo DE FrEGUE-
sIAs DE GrIJÓ E sErmoNDE
EDoC/2019/49049
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
61, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 02.08.2019.”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 7 vo-
tos a favor do Ps e 2 abstenções do PPD/PsD, 
aprovar a emissão de certidão onde conste 
parecer favorável à constituição de regime de 
compropriedade, solicitado por maria Fernanda 
da silva Barros, Procº 4043/19 – CErT, União 
de Freguesias de Grijó e sermonde, nos termos 
informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXA DEvIDA PELA EmIssÃo DE LICENçA Es-
PECIAL DE rUÍDo rELATIvA Ao EvENTo “sE-
mANA CULTUrAL”, rEALIZADo DE 02 A 04 
DE AGosTo DE 2019, No vALor DE €109,89 
(CENTo E NovE EUros E oITENTA E NovE 
CÊNTImos), soLICITADo PELA AssoCIAçÃo 
rECrEATIvA “os mArEANTEs Do rIo DoU-
ro”
EDoC/2019/49107
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
62, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 06.08.2019.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa devida pela emissão de licença especial 
de ruído relativa ao evento “semana Cultural”, 
realizado de 02 a 04 de agosto de 2019, no va-
lor de €109,89 (cento e nove euros e oitenta e 

nove cêntimos), solicitado pela Associação re-
creativa “os mareantes do rio Douro”, nos ter-
mos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXA DEvIDA PELA EmIssÃo DE LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo rELATIvA Ao EvEN-
To “Um DIA PELA sAÚDE”, A rEALIZAr No 
DIA 07 DE sETEmBro DE 2019, No vALor 
DE €52,78 (CINQUENTA E DoIs EUros E sE-
TENTA E oITo CÊNTImos), soLICITADo PELA 
UNIÃo DE FrEGUEsIAs DE PEDroso E sEI-
XEZELo
EDoC/2019/48311
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
63, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 06.08.2019.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa devida pela emissão de licença especial 
de ruído relativa ao evento “Um Dia pela saú-
de”, a realizar no dia 07 de setembro de 2019, 
no valor de €52,78 (cinquenta e dois euros e se-
tenta e oito cêntimos), solicitado pela União de 
Freguesias de Pedroso e seixezelo, nos termos 
informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXA DEvIDA PELA EmIssÃo DE LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“ANImA rIo CrEsTUmA 2019”, rEALIZADo 
DE 09 A 12 DE AGosTo DE 2019, No vALor 
DE €95,78 (NovENTA E CINCo EUros E sE-
TENTA E oITo CÊNTImos), soLICITADo PELA 
UNIÃo DE FrEGUEsIAs DE sANDIm, oLIvAL, 
LEvEr E CrEsTUmA
EDoC/2019/48995
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
64, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 06.08.2019.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa devida pela emissão de licença especial 
de ruído relativa ao evento “ANImA rIo CrEs-
TUmA 2019”, realizado de 09 a 12 de agosto de 
2019, no valor de €95,78 (noventa e cinco eu-
ros e setenta e oito cêntimos), solicitado pela 
União de Freguesias de sandim, olival, Lever e 
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Crestuma nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXA DEvIDA PELA EmIssÃo DE LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“ArrAIAL mINhoTo”, rEALIZADo No DIA 10 
DE AGosTo DE 2019, No vALor DE €106,39 
(CENTo E sEIs EUros E TrINTA E NovE CÊN-
TImos), soLICITADo PELA TUNA mUsICAL “A 
vENCEDorA DE vILAr DE ANDorINho”
EDoC/2019/49179
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
65, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 06.08.2019.”
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 “Arraial minho-
to”, realizado no dia 10 de agosto de 2019, no 
valor de €106,39 (cento e seis euros e trinta e 
nove cêntimos), solicitado pela Tuna musical “A 
vencedora de vilar de Andorinho”, 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 DE sANTA EULÁLIA”, 
rEALIZADo DE 22 A 27 DE AGosTo DE 2019, 
No vALor DE €175,90 (CENTo E sETENTA E 
CINCo EUros E NovENTA CÊNTImos), so-
LICITADo PELA FÁBrICA DA IGrEJA PAro-
QUIAL DE oLIvEIrA Do DoUro
EDoC/2019/49315
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
66, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 07.08.2019.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa devida pela emissão de licença especial 
de ruído relativa ao evento “Festa em honra de 
santa Eulália”, realizado de 22 a 27 de agosto 
de 2019, no valor de €175,90 (cento e setenta 
e cinco euros e noventa cêntimos), solicitado 
pela Fábrica da Igreja Paroquial 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 Dos AFLI-
Tos”, rEALIZADo DE 17 A 18 DE AGosTo 
DE 2019, No vALor DE €67,78 (sEssENTA E 
sETE EUros E sETENTA E oITo CÊNTImos), 
soLICITADo PELo CENTro PAroQUIAL sÃo 
JoÃo BAPTIsTA DE CANELAs
EDoC/2019/46975
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
67, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 07.08.2019.”
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 
do senhor dos Aflitos”, realizado de 17 a 18 de 
agosto de 2019, no valor de €67,78 (sessenta e 
sete euros e setenta e oito cêntimos), solicitado 
pelo Centro Paroquial são João Baptista de Ca-
nelas, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXA DEvIDA PELA EmIssÃo DE LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“FEsTAs Em hoNrA DE NossA sENhorA Do 
PILAr”, rEALIZADo DE 14 A 18 DE AGosTo 
DE 2019, No vALor DE €110.78 (CENTo E DEZ 
EUros E sETENTA E oITo CÊNTImos), so-
LICITADo PELA UNIÃo DE FrEGUEsIAs DA 
sANTA mArINhA E sÃo PEDro DA AFUrADA
EDoC/2019/49307
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
68, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 07.08.2019.”
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 
de Nossa senhora do Pilar”, realizado de 14 a 18 
de agosto de 2019, no valor de €110.78 (cento e 
dez euros e setenta e oito cêntimos), solicitado 
pela União de Freguesias da santa marinha e 
são Pedro da Afurada, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXA DEvIDA PELA EmIssÃo DE LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“FEsTA Em hoNrA DE sÃo JosÉ, sANTo AN-
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TÓNIo E NossA sENhorA Do AmPAro”, A 
rEALIZAr DE 29 DE AGosTo A 03 DE sETEm-
Bro DE 2019, No vALor DE €175,90 (CEN-
To E sETENTA E CINCo EUros E NovENTA 
CÊNTImos), soLICITADo PELA FÁBrICA DA 
IGrEJA PAroQUIAL DE s. JoÃo BAPTIsTA DE 
CANELAs
EDoC/2019/50068
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
69, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 09.08.2019.”
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 José, santo António e Nossa senhora do 
Amparo”, a realizar de 29 de agosto a 03 de 
setembro de 2019, no valor de €175,90 (cento e 
setenta e cinco euros e noventa cêntimos), so-
licitado pela Fábrica da Igreja Paroquial de s. 
João Baptista de Canelas, nos termos informa-
dos.
Foi presente o rEsUmo DIÁrIo DE TEsoUrA-
rIA que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
70, 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:
Joaquim Ferreira Gomes – Fez uma interven-
ção relativa à remoção pelo município, de uma 
máquina de rasto, a qual encontrava-se aban-
donada junto ao Pavilhão Gimnodesportivo da 
Escola C+ s de olival.
maria Albertina sousa silva Abreu – solicitou 
uma explicação relativa à situação dos prédios 
sitos na rua dos Bombeiros voluntários de 
Coimbrões, onde reside. 
manuel martins Carvalho – referiu-se aos assal-
tos, insegurança e à falta de policiamento que 
se verifica em santa marinha. referiu-se igual-
mente à feira de artesanato que se realiza à Bei-
ra-rio, dizendo que os vendedores ambulantes 
não respeitam as pessoas, pelo que, devia haver 
uma maior fiscalização e regras cívicas. Teceu 
considerações relativamente à taxa turística e 
à necessidade de limpeza dos locais públicos e 
arranjo dos espaços verdes. 

Carla manuela Pereira maia – referiu-se à venda 
ambulante ilegal nas imediações do cemitério 
de santa marinha. Que, após a sua intervenção 
na reunião de Câmara realizada em 15 de Julho, 
os comerciantes do local começaram a sofrer 
represálias, tanto dentro dos estabelecimentos 
como vandalismo em propriedade privada. Que 
em vez do problema ter sido sanado, agravou-
-se e está a tomar proporções muito desagra-
dáveis, tanto para os comerciantes como para 
os moradores locais. Que não entende o porquê 
da falta de atuação, perguntando se será por 
“amiguismo” ou será porque a Câmara protege 
quem está ilegal a vender em espaço público e 
não se importa com quem paga taxas ao muni-
cípio e ao Estado, para o exercício de comércio. 
Perguntou se é ou não proibido vender em es-
paço público sem licença da Câmara, por que 
razão ela não atua. 
o senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues relativamente à intervenção 
do senhor Joaquim Gomes, disse que nos dias 
3 e 4 de junho de 1998, o município removeu, 
coercivamente, uma máquina de arrasto que 
estava abandonada junto ao pavilhão de olival. 
Que em Novembro de 1998, a empresa Pavidou-
ro questionou a Câmara sobre o destino da má-
quina e moveu uma ação judicial, em Junho de 
2001, para ser indemnizada em 124.000 euros, 
por danos patrimoniais. Que o Tribunal não deu 
razão, mandou arquivar o processo e a Câmara 
não pagou nada. Que em 2012, o senhor Joa-
quim Gomes, agora em nome individual, moveu 
uma ação contra a Câmara municipal, no Tribu-
nal Administrativo e Fiscal do Porto, pedindo 
uma indemnização de 100.000 euros por danos 
patrimoniais e não patrimoniais e o Tribunal não 
lhe deu razão e arquivou o processo. Disse que 
em junho de 2016, foi proferida decisão final, 
que julgou totalmente improcedente aquilo que 
era pedido pelo senhor Joaquim Gomes e, nes-
sa decisão, o Tribunal condenou o senhor mu-
nícipe a uma multa e uma indemnização como 
litigante de má-fé, por ter adulterado a verdade 
dos factos ao alegar que a máquina havia sido 
removida em 2006, quando não podia ignorar 
que a remoção ocorrera em 1998 e fê-lo com 
um único objetivo de iludir a verdade e de ga-
rantir a não prescrição do processo, pelo que, 
não tem qualquer resposta a dar ao senhor mu-
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nícipe. 
No que diz respeito à intervenção da senhora 
D. maria Albertina sousa silva Abreu, disse que 
as casas são da rEFEr, com a qual existe um 
processo de negociação relativamente à reabi-
litação do bairro.  
relativamente ao exposto pelo senhor manuel 
martins Carvalho disse que a limpeza na Bei-
ra rio efetua-se duas vezes por dia e, pessoal-
mente, entende que deve haver uma mudança 
de raciocínio, isto é, em vez de perguntar por-
que é que não se limpa mais vezes na Beira 
rio, tem-se que perguntar porque é que se suja 
tanto na Beira rio. Que o fato das pessoas não 
serem cívicas e terem comportamentos inde-
centes, não nos devem obrigar a acompanhar 
esses comportamentos, mas sim a corrigi-los. 
Que relativamente aos assaltos e comparando 
com outras cidades europeias, disse que pode-
-se sair à rua à meia-noite de forma tranquila, 
sem qualquer flagelo de insegurança. Que as 
pessoas pretendem pagar menos impostos e 
ter mais serviços, mas esse é um equilíbrio difí-
cil de se conseguir. 
No que diz respeito à intervenção da senhora D. 
Carla manuela Pereira maia disse que a polícia 
municipal tem atuado e que enviará à senhora 
munícipe todos os autos que foram levantados. 
Que no abono da verdade tem de dizer que, 
quando tiver que optar entre ter os agentes da 
Polícia municipal a garantir a segurança na Beira 
rio, na Avenida república, em serzedo ou em 
Perosinho ou ter a Polícia municipal a gerir bir-
ras de vizinhos, opta pela segurança, deixando 
para segundo plano as birras de vizinhos. Que 
se os comerciantes não estão satisfeitos, resta 
apenas uma solução, que é fazer uma ação judi-
cial para que a PsP aja, porque a Polícia munici-
pal cumpriu o seu dever. Disse que da parte da 
Câmara não há “amiguismo” nenhum, contudo, 
face às insinuações e suspeições da senhora 
munícipe, irá abrir um inquérito à atuação da 
Polícia municipal.
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, 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)
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B.1. DEsPACHos

DEsPACHo N.º 23/DME/2019
Nos termos e para os efeitos do disposto no ar-
tigo 42° do Código de Procedimento Adminis-
trativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, 
de 7 de janeiro, durante a minha ausência por 
motivo de férias, no período compreendido en-
tre 01 a 04 de Agosto de 2019, delego transi-
toriamente as minhas competências próprias e 
subdelegadas, na senhora Eng.ª sandra maria 
sousa magalhães, Técnico superior.
No período compreendido entre 05 a 18 de 
Agosto de 2019, delego transitoriamente as mi-
nhas competências próprias e subdelegadas, 
no senhor Eng.º Edgar Amílcar vidinhas Cor-
reia, Técnico superior.
vila Nova de Gaia, 29 de Julho de 2019
A Chefe da Divisão de manutenção de Equipa-
mentos
(Eng.ª rosa Dias)

DEsPACHo N.º 24/DMAF/2019
De acordo com o expresso no regulamento 
dos serviços municipais, compete aos Dirigen-
tes das diversas unidades orgânicas colaborar 
na elaboração dos documentos previsionais, 
orçamento e GoPs, remetendo à Direção mu-
nicipal de Administração e Finanças, imprete-
rivelmente até ao dia 30 de setembro de cada 
ano os elementos referentes às respetivas áreas 
de atuação.
Face aos constrangimentos que sempre existem 
as propostas/previsões a apresentar devem ser 
realistas e baseadas em critérios de grande ri-
gor e elevadíssima reflexão e ponderação.
A estrutura dos documentos a apresentar, como 
é já do conhecimento de todos, tem de obede-
cer a determinados princípios/regras e conter 
determinados elementos cujos campos são de 
preenchimento obrigatório.
1. Campos de preenchimento obrigatório - to-
das as propostas têm de incluir para cada
um dos projetos/ações os seguintes elementos:
- Forma de realização
- Fonte de financiamento
- responsável
- Datas de início e de fim
- Fase de execução
2. Campos onde devem ser colocados os valo-
res:

- Na coluna "Definido" os que têm que ser asse-
gurados pelo orçamento municipal, isto é, que 
obrigatoriamente constam do orçamento.
- Na coluna "Não Definido" aqueles que não 
vão constar do orçamento porque respeitam a 
financiamentos ainda em negociação.
Exemplo: Projeto/ação candidatado a financia-
mento da União Europeia e ainda não aprova-
do. Na coluna "Definido" coloca-se o valor cor-
respondente à parte a suportar pela Autarquia 
(p. ex: 25%) e na coluna "Não Definido" o valor 
referente à comparticipação da UE (p. ex: 75%). 
se o projeto já estiver aprovado o valor total da 
despesa terá de ser colocado apenas na coluna 
"Definido".
3. Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - são 
incluídos neste documento apenas os projetos/
ações que implicam despesas com bens de in-
vestimento. Exemplos: Aquisição de terrenos; 
construção, aquisição e grande reparação de 
edifícios e outras construções;
aquisição/grande reparação e conservação de 
maquinaria; equipamento e material de
transporte.
4. Plano das Atividades mais relevantes (PAm) 
- inclui as despesas correntes consideradas re-
levantes para a Autarquia e as despesas de ca-
pital que não se referem a bens de investimento 
(nomeadamente as transferências de capital). 
Exemplos: aquisições de bens e serviços de 
toda natureza (consumíveis; publicidade; mate-
rial/serviços de limpeza; transportes; alugueres 
diversos; vestuário; material de escritório; livros 
e documentação técnica etc); Transferências 
correntes e de capital para as Freguesias, Em-
presas municipais, Escolas e Instituições diver-
sas.
5. Quer o PPI quer o PAm têm que incluir obri-
gatoriamente:
- Todos os projetos/ações que se encontram 
em curso e os que ainda se vão iniciar no cor-
rente ano;
- Todos os projetos/ações (novos) a iniciar em 
2020 (havendo encargos repartidos efetuar o 
respetivo escalonamento por anos);
- Todos os projetos/ações que embora não ori-
ginem despesa em 2020 se preveja que venham 
a originar despesa nos anos seguintes (2021, 
2022, 2023, 2024 etc).
6. o valor total a apresentar para cada um dos 
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projetos/ações tem obrigatoriamente de
incluir os valores de adjudicação, do IvA, de 
eventuais trabalhos a mais e de revisões
de preços.
7. Nos projetos/ações que possuem financia-
mentos/comparticipações (nomeadamente da 
União Europeia), os valores a fazer constar do 
documento para além de serem obrigatoria-
mente apresentados nos termos do ponto an-
terior têm que o ser pelo valor global do proje-
to/ação, isto é, o valor a constar do documento 
tem que ser igual a 100% da despesa a realizar.
Alerta-se para o facto de só serem aceites os 
documentos recebidos de acordo com o ante-
riormente expresso e que sejam elaborados nos 
termos do ficheiro Excel que será remetido por 
e-mail.
vila Nova de Gaia, 12 de agosto de 2019
A Diretora municipal de Administração e Finan-
ças (manuela Garrido)

DEsPACHo N.º 25/DDCJ/2019
Por necessidade de assegurar o normal fun-
cionamento dos serviços no Departamento de 
Desporto, Cultura e Juventude, durante a minha 
ausência por motivo de férias, no período de 19 
de Agosto a 30 de Agosto, e nos termos do dis-
posto no artigo 42° do Código Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/15, de 7 de Janeiro, delego as minhas as com-
petências próprias e subdelegadas a:
a) Prof.ª Esmeralda Barbosa, técnica superior, a 
área da gestão de equipamentos desportivos, 
exceto piscinas;
b) Prof.ª Tatiana Costa, técnica superior, a ges-
tão das piscinas municipais;
c) Dr. Nuno Pedrinho, técnico superior, a gestão 
de eventos;
d) Dr. Eurico moreno, Chefe de Divisão do Turis-
mo, a área do Turismo;
e) Dra. silvina Batista, técnica superior, a área 
da Juventude;
município de vila Nova de Gaia, 14 de Agosto 
de 2019
o Diretor do Departamento de Desporto, Cul-
tura e Juventude (mário Duarte)

DEsPACHo N.º 26/DCCEEP/2019
Nos termos e para os efeitos do disposto no ar-
tigo 42° do Código de Procedimento Adminis-

trativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, 
de 7 de janeiro, durante a minha ausência, no 
período compreendido entre 19 de agosto e 6 
de setembro, delego transitoriamente as mi-
nhas competências próprias e subdelegadas, 
no senhor Arq.° serafim silva, Técnico superior 
desta Divisão.
vila Nova de Gaia, 13 de agosto de 2019
o Chefe de Divisão de Conceção e Construção 
de Equipamentos e Espaços Públicos (rui ra-
mos)

DEsPACHo N.º 27/P/2019
Considerando que:
I. o cargo de direção intermédio de 3º grau - 
Chefe do Gabinete de Notariado é exercido em 
comissão de serviço;
II. Através do Despacho n.º 85/2016, de 27 de 
julho de 2016, o referido cargo está ocupado 
através de procedimento concursal, desde 5 de 
setembro de 2016, por maria helena Claro Pinto 
Navarro;
III. Nos termos do disposto nos artigos 23° da 
Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual 
redação, aplicável à Administração Local pela 
Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, os titulares de 
cargos de direção intermédia dão conhecimen-
to do termo da respetiva comissão de serviço, 
ao dirigente máximo do serviço, acompanhada 
de relatório dos resultados obtidos durante o 
exercício do cargo, o que se verificou.
Assim,
Analisado o relatório de demonstração das ati-
vidades prosseguidas e dos resultados obtidos, 
no uso da competência que me é conferida 
pelos artigos 17° e 23° da Lei n.º 49/2012, de 
29 de agosto, conjugado com o disposto nos 
n.ºs 9 e 10 do art.º 21° e no n.º 1 do art.º 24° da 
referida Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, assim 
como com o disposto na alínea a) do n.º 2 do 
artigo 35.° do regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, determino a renovação da comissão 
de serviço de maria helena Claro Pinto Navarro, 
no cargo de direção Intermédio de 3a grau - 
Chefe do Gabinete de Notariado, pelo período 
de 3 anos, com efeitos a 5 de setembro de 2019.
Paços do Concelho, 23 de agosto de 2019.
o Presidente da Câmara, Eduardo vítor rodri-
gues
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B.2. oRDENs DE sERVIÇo

oRDEM DE sERVIÇo Nº 12/2019
Considerando a necessidade de afetação de 
recursos humanos no Gabinete Técnico Flores-
tal e o interesse em conciliar as necessidades 
de funcionamento dos serviços com o perfil e 
competências das colaboradoras, determina-se 
as mobilidades internas das trabalhadoras a se-
guir identificadas para o referido Gabinete,
- valentina Amparo Baptista rodrigues Gon-
calves Almeida, técnica superior, com o n.º de 
ordem 2468, e,
- vânia Giselda Ferreira Azevedo Cruz, assisten-
te técnica com o n.º de ordem 5701.
As mobilidades internas produzem efeitos a 4 
de abril de 2019.
município de vila Nova de Gaia, 1 de agosto de 
2019.
o vereador, manuel António Correia monteiro

oRDEM DE sERVIÇo Nº 13/2019
Por necessidade de afetação de recursos hu-
manos na Divisão de Gestão de Equipamentos 
e Eventos, nomeadamente na secretaria do Es-
tádio municipal do Parque da Cidade, decorrido 
o período experimental acordado entre as par-
tes, determino que a trabalhadora rosa maria 
da silva Lopes, assistente técnica, com o n.º de 
ordem 1323, passe a exercer funções na referida 
Divisão, com efeitos ao dia 6 de março de 2019, 
deixando a Divisão de Aquisição de Bens e ser-
viços e de Aprovisionamento.
município de vila Nova de Gaia, 01 de agosto 
de 2019
o vereador, manuel António Correia monteiro

oRDEM DE sERVIÇo Nº 14/2019
Por necessidade de afetação de recursos hu-
manos no Departamento de Cultura, Desporto 
e Juventude, decorrido o período experimen-
tal acordado entre as partes, determino que o 
trabalhador Carlos Alves Leite, assistente ope-
racional, da área funcional - motorista, com o 
n.º de ordem 2087, passe a exercer funções no 
referido Departamento, com efeitos ao dia 1 de 
maio de 2019, deixando a Divisão Administrati-
va de Atendimento e Arquivo.
Paços do Concelho de vila Nova de Gaia, 9 de 
agosto de 2019
o vereador, manuel António Correia monteiro

C.1. AVIsos

AVs-CMVNg/2019/457
mANUEL ANTÓNIo CorrEIA moNTEIro, ve-
reador do Pelouro da Administração Geral mu-
nicipal, no uso das competências delegadas 
pelo Exmo. sr. Presidente da Câmara municipal 
de vila Nova de Gaia através do despacho n.º 
47/PCm/2017, torna público que por delibera-
ção da Dig.ma Câmara municipal, de 18.02.2019 
será realizado sorteio, por ato público, a ter lu-
gar no dia 30 de setembro, pelas 10h00m, nas 
instalações da Direção municipal para a Inclu-
são social, sitas na Avenida da república, nº 
747, 4430- 2011, neste concelho.
o sorteio visa atribuir 8 lugares destinados ao 
exercício da venda ambulante com 2 m2 cada 
lugar, para venda de Castanhas Assadas, nos 
seguintes locais a marcar pelo município:
- Avenida Diogo Leite - 3 lugares
- Avenida ramos Pinto – 1 lugar
- Avenida da república – 3 lugares
- santo ovídeo – 1 lugar
-Jardim do morro – 1 lugar
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, do artigo 6ª do Anexo 
ao referido regulamento.
os candidatos a quem vier a ser atribuído lu-
gar apenas podem manter no local de venda 
os equipamentos autorizados pelo município, 
designadamente os respeitantes ao armazena-
mento de castanhas.  
os interessados devem apresentar a candida-
tura ao sorteio via eletrónica para o endereço 
de e-mail geral@cm-gaia.pt ou presencialmen-
te no Atendimento municipal, Edifício Praça no 
período compreendido entre 9 e 20 de setem-
bro, acompanhada dos seguintes documentos: 
1. Formulário próprio de candidatura correta-
mente preenchido. o formulário poderá ser 
obtido no sítio internet do município (www.cm-
-gaia.pt) ou presencialmente no Atendimento 
municipal, Edifício Praça;
2. Comprovativo de contratação de seguro de 
responsabilidade Civil;
3. Comprovativo eletrónico de apresentação no 
“Balcão do Empreendedor” da mera comuni-
cação prévia apresentada à Direção Geral das 
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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 responsabilidade 
da Direção municipal para a Inclusão social/ Di-
visão de Apoio às Empresas e ao Emprego, sita 
na Avenida da república, n.º 757, telefone 223 
742 400, com horário de funcionamento entre 
as 09h00 e as 17h00. 
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 12 
de Agosto de 2019, 
o vereador, manuel António Correia monteiro
Data de Publicitação: 20/08/2019

C.2. EDItAIs

EDt-CMVNg/2019/440
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 16 respeitante 
à reunião Pública realizada no dia 15 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, 22 de julho de 2019.
o vereador, manuel António Correia monteiro
Data de Publicitação: 01/08/2019

EDt-CMVNg/2019/441
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 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 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 julho de 2019.
o vereador, manuel António Correia monteiro
Data de Publicitação: 01/08/2019

EDt-CMVNg/2019/442
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 13 respeitante à reu-
nião Extraordinária realizada no dia 27 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, 25 de julho de 2019.
o vereador, manuel António Correia monteiro
Data de Publicitação: 01/08/2019

EDt-CMVNg/2019/443
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 
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56º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, se 
faz publicidade à Ata nº 14 respeitante à reu-
nião 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 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 julho de 2019.
o vereador, manuel António Correia monteiro
Data de Publicitação: 01/08/2019

EDt-CMVNg/2019/444
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 15 respeitante à reu-
nião 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 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, 26 de julho de 2019.
o vereador, manuel António Correia monteiro
Data de Publicitação: 01/08/2019

EDt-CMVNg/2019/447
PosTUrA mUNICIPAL DE TrâNsITo - rUA DE 
sÃo sALvADor, oLIvEIrA Do DoUro
manuel António Correia monteiro, vereador da 
Câmara municipal de vila Nova de Gaia,
TorNA PÚBLICo que, por deliberação da 
Exma. Câmara municipal, tomada na reunião 
de 15 de Julho de 2019, foi aprovada a seguinte 
PosTUrA mUNICIPAL DE TrâNsITo:

- Trânsito proibido a veículos de peso total su-
perior a 3,5 t, exceto a veículos de emergência, 
r.s.U., Transportes Públicos e veículos autoriza-
dos".
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de Gaia, 29 de Julho de 2019,  
o vereador, manuel António Correia monteiro
Data de Publicitação: 02/08/2019

EDt-CMVNg/2019/448
PosTUrA mUNICIPAL DE TrâNsITo - rUA 
ArmANDo TAvArEs, vILAr Do PArAÍso 
manuel António Correia monteiro, vereador da 
Câmara municipal de vila Nova de Gaia,
TorNA PÚBLICo que, por deliberação da 
Exma. Câmara municipal, tomada na reunião 
de 15 de Julho de 2019, foi aprovada a seguinte 
PosTUrA mUNICIPAL DE TrâNsITo:
- Implementação do sinal B2 (sToP), na rua Ar-
mando Tavares, no término do cul-de-sac, junto 
à intersecção com a rua Ferreira de Castro, em 
vilar do Paraíso;
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de Gaia, 30 de Julho de 2019,  
o vereador, manuel António Correia monteiro
Data de Publicitação: 02/08/2019

EDt-CMVNg/2019/450
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 artº 
166º do Código da Estrada, de que fica por este 
meio notificada a empresa rADUPoLoK – IN-
DUsTrIA DE CALçADo, LDA, com última sede 
conhecida na rua são Tomás de Aquino, n.º 57 
– vila Nova de Gaia, na qualidade de proprietá-
ria conforme consta na Conservatória do regis-
to de Automóveis, de que a Polícia municipal de 
vila Nova de Gaia removeu no dia 30/04/2019, 
pelas 15h00, ao abrigo do art.º 164º do Código 
da Estrada, da rua Central de olival, fregue-
sia de olival, para o Estaleiro municipal, sito na 
rua do Passadouro, Freguesia da madalena, o 
veículo Ligeiro de mercadorias, marca Citroen, 
modelo Jumper, matrícula 41-JT-67, por se en-
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contrar 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 048/DPm/vA/2019
N/ ref.ª: sAI-PmvNG/2019/2263
vila Nova de Gaia, 08-08-2019 
Diretor do Departamento de Policia municipal, 
Telmo Filipe Quelhas moreira.
Data de Publicitação: 02/08/2019

EDt-CMVNg/2019/451
mANUEL ANTÓNIo CorrEIA moNTEIro, vE-
rEADor DEsTA CâmArA mUNICIPAL, Por 
DEsPACho Nº. 47/PCm/2017, DE 27 DE oUTU-
Bro DE 2017,
FAZ sABEr que, nos termos do n.º 1, do art.º 
56º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, se 
faz publicidade à minuta da Ata nº 17 respei-
tante à reunião Extraordinária realizada no dia 
5 de agosto 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, 12 de agosto de 2019.
o vereador, manuel António Correia monteiro
Data de Publicitação: 13/08/2019

EDt-CMVNg/2019/454
PosTUrA mUNICIPAL DE TrâNsITo - ArrUA-
mENTo PArALELo À rUA oLIvA TELEs, DE 
LIGAçÃo DA PrACETA JosÉ sANTIAGo, No 
LImITE DE ArCoZELo Com sÃo FÉLIX DA 
mArINhA

manuel António Correia monteiro, vereador da 
Câmara municipal de vila Nova de Gaia,
TorNA PÚBLICo que, por deliberação da 
Exma. Câmara municipal, tomada na reunião de 
05/08/2019, foi aprovada a seguinte PosTUrA 
mUNICIPAL DE TrâNsITo:
Implementação de sentido único, com trânsito 
proibido, exceto a moradores, no arruamento 
paralelo à rua oliva Teles, de ligação da Pra-
ceta José santiago, no limite de Arcozelo com 
são Félix da marinha
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de Gaia, 12 de agosto de 2019
o vereador, manuel António Correia monteiro
Data de Publicitação: 14/08/2019

EDt-CMVNg/2019/456
EXProPrIAçÕEs

Torna-se público que a Assembleia municipal 
de vila Nova de Gaia, deliberou em 27 de ju-
nho de 2019, sob proposta da Câmara munici-
pal de vila Nova de Gaia, aprovada em reunião 
de Câmara de 03 de junho de 2019, declarar a 
utilidade pública da expropriação com carácter 
urgente e autorização de posse administrativa 
de duas parcelas de terreno a seguir referencia-
das e identificadas na planta anexa.

A expropriação destina-se à execução do “Pro-
jeto Parque rio 1ª Fase” que envolve um arrua-
mento previsto na Área de reabilitação Urbana 
(ArU) “Área Envolvente ao Areinho de Avin-
tes”, cuja delimitação e respetiva operação de 
reabilitação Urbana (orU) sistemática, foram 
aprovadas pelo Aviso n.º 2576/2018, publicado 
no Dr, 2ª série, n.º 38, de 22 de Fevereiro.
Aquela deliberação foi tomada no exercício 
das competências previstas na alínea a) do n.º 
3 do art.º 61º do regime Jurídico da reabilita-
ção Urbana (rJrU), na sua versão mais recente 
aprovada pelo DL 88/2017 de 27 de Julho, e do 
Art.º 10.º, n.º 1 – al. a) da Lei n.º 168/99, da de 
18 de setembro, tem os fundamentos de facto 
e de direito expostos resolução de Expropriar 
aprovada em reunião de Câmara 4 de março 
de 2019.
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Por delegação de competências
vila Nova de Gaia, 15 de julho 2019
o vereador, manuel António Correia monteiro
Data de Publicitação: 19/08/2019

EDt-CMVNg/2019/458
PosTUrA mUNICIPAL DE TrâNsITo - rUA DA 
mÃE D’ÁGUA, GrIJÓ
manuel António Correia monteiro, vereador da 
Câmara municipal de vila Nova de Gaia,
TorNA PÚBLICo que, por deliberação da 
Exma. Câmara municipal, tomada na reunião 
de 15 de Julho de 2019, foi aprovada a seguinte 
PosTUrA mUNICIPAL DE TrâNsITo:
sinal de paragem obrigatória (B2) na rua da 
mãe D'Água junto ao entroncamento com a rua 
de Américo de oliveira em Grijó 
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de Gaia, 25 de Julho de 2019, 
o vereador, manuel António Correia monteiro
Data de Publicitação: 22/08/2019

EDt-CMVNg/2019/459
PosTUrA mUNICIPAL DE TrâNsITo - rUA DA 

rELvA, GrIJÓ
manuel António Correia monteiro, vereador da 
Câmara municipal de vila Nova de Gaia,
TorNA PÚBLICo que, por deliberação da 
Exma. Câmara municipal, tomada na reunião 
de 15 de Julho de 2019, foi aprovada a seguinte 
PosTUrA mUNICIPAL DE TrâNsITo:
sinal B2, de paragem obrigatória na rua da rel-
va, junto ao entroncamento com a rua da Cruz 
do Loureiro em Grijó 
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de Gaia, 26 de Julho de 2019,  
o vereador, manuel António Correia monteiro
Data de Publicitação: 22/08/2019

EDt-CMVNg/2019/460
PosTUrA mUNICIPAL DE TrâNsITo - rUA 
BECo DAs LAGEs, CANELAs
manuel António Correia monteiro, vereador da 
Câmara municipal de vila Nova de Gaia,
TorNA PÚBLICo que, por deliberação da 
Exma. Câmara municipal, tomada na reunião 
de 15 de julho de 2009, foi aprovada a seguinte 
PosTUrA mUNICIPAL DE TrâNsITo:
- rua Beco das Lages, entroncamento com a 
rua das Lages – Implementação de sinal de 
trânsito B2 – sToP – Paragem obrigatória em 
cruzamentos ou entroncamentos, em Canelas
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de Gaia, 12 de agosto de 2019, 
o vereador, manuel António Correia monteiro
Data de Publicitação: 22/08/2019

EDt-CMVNg/2019/461
PosTUrA mUNICIPAL DE TrâNsITo - rUA DA 
QUINTA DA FÁBrICA E rUA AmÉrICo oLIvEI-
rA, GrIJÓ 
manuel António Correia monteiro, vereador da 
Câmara municipal de vila Nova de Gaia,
TorNA PÚBLICo que, por deliberação da 
Exma. Câmara municipal, tomada na reunião de 
05/08/2019, foi aprovada a seguinte PosTUrA 
mUNICIPAL DE TrâNsITo: 
- sentido único de circulação automóvel Nor-
te-sul na rua da Quinta da Fábrica, no troço 
compreendido entre a Travessa da Carriça e a 
rua senhor do Padrão, em Grijó 
- sentido único de circulação automóvel sul-
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-Norte na rua Américo de oliveira, no troço 
compreendido entre a Travessa da Carriça e a 
rua senhor do Padrão, em Grijó.
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de Gaia, 13/10/2019,
o vereador, manuel António Correia monteiro
Data de Publicitação: 22/08/2019

EDt-CMVNg/2019/462
Expropriação de 5 parcelas, sitas na Freguesia 
de oliveira do Douro, do 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 Ar-
cos do sardão

EDITAL
EXProPrIAçÕEs

Por Deliberação de Câmara de 15/07/2019, foi 
aprovada a resolução de Expropriação reti-
ficada com carácter de urgência das parcelas 
necessárias ao projeto de “Criação do Corredor 
BUs na Avenida vasco da Gama entre a Aveni-
da D. João II (vL9) e a rotunda dos Arcos do 
sardão”, nos termos do previsto no artigo 10.º 
do Código das Expropriações, aprovado pela 
Lei n.º 168/99, de 18 de setembro.
Assim, e para efeitos do disposto no n.º 4 do 
artigo 11.º do referido Código, torna-se público 
que os interessados poderão obter toda a infor-
mação necessária sobre as expropriações, no-
meadamente sobre as propostas dos montan-
tes indemnizatórios aos expropriados e demais 
interessados, na Divisão de Património e Expro-
priações da Câmara municipal de vila Nova de 
Gaia, sita no Edifício Praça Atendimento muni-
cipal -, rua 20 de Junho s/N, 4430-256 vILA 
NovA DE GAIA, durante as horas normais de 
expediente.

o Presidente, (Eduardo vítor rodrigues)
Data de Publicitação: 22/08/2019

EDt-CMVNg/2019/463
mANUEL ANTÓNIo CorrEIA moNTEIro no 
uso das competências delegadas pelo Exmo. 
senhor Presidente da Câmara através do des-
pacho nº 47/PCm/2017 de 27 de outubro de 
2017
TorNA PÚBLICo que a próxima reunião Públi-
ca vai ter lugar no dia 02 de setembro de 2019, 
segunda-feira, pelas 15,00 horas, no salão No-
bre do Edifício sede da União das Freguesias 
de Pedroso e seixezelo, sito na rua Paul de Pe-
droso, nº 22, Pedroso.
Nos termos do disposto no nº 3 do artigo 7.º do 
regimento da Câmara municipal de vila Nova 
de Gaia, aprovado em reunião de 21 de Janeiro 
de 2019, os munícipes interessados em intervir 
no período aberto ao público, podem fazê-lo 
sem prévia inscrição.
E para constar se lavrou o presente Edital que 
vai ser afixado no átrio municipal.
vila Nova de Gaia, 13 de agosto de 2019.
o vereador, manuel António Correia monteiro
Data de Publicitação: 26/08/2019

EDt-CMVNg/2019/464
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAmENTo 

N.º 45/96
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento municipal de 
Urbanização e Edificação)
Eng.º Patrocínio miguel vieira Azevedo, vice-
-Presidente da Câmara municipal de vila Nova 
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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 12 
de agosto de 2019, e nos termos do disposto no 
artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, na sua atual redação, que foi apre-
sentado um pedido de alteração da licença de 
loteamento n.º 45/96 para o lote n.º 22, reque-
rido em nome de JosÉ mANUEL DA roChA 
PINho, que tem como objetivo a alteração da 
mancha de implantação da habitação resultan-
do no aumento da área de implantação de 91m2 
para 110,50m2; a manutenção da cércea e área 
de construção destinada a habitação e altera-
ção da mancha de implantação da construção 
anexa resultando no seu aumento da área de 
implantação e construção de 49m2 para 53m2.
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 3337/19 estará disponível 
para consulta, no serviço de Atendimento 
da GAIUrB, E.m., nos dias úteis, das 9.00h às 
16.30h.
o vice-Presidente (Eng.º Patrocínio Azevedo)

Data de Publicitação: 28/08/2019

EDt-CMVNg/2019/465*
N. º 2/2019

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 
abril a 30 de junho de 2019.
vila Nova de Gaia, 21 de agosto de 2019.
o Conselho de Administração, Águas de Gaia, 
Em, sA
Data de Publicitação: 29/08/2019

*Ver mapas nas últimas páginas do boletim
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