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assembleia

A.1. mINUtA De AtA Nº 32
reunião ordinária de 12.09.2019
Aos doze dias do mês de setembro do ano de 
dois mil e dezanove, a Assembleia Municipal de 
vila Nova de gaia, reunida em Sessão ordinária, 
tomou as seguintes deliberações: 
1) Foram, no período de Antes da ordem do 
Dia, votados os seguintes documentos: 
a) Foi um voto de pesar, apresentado pelo gru-
po Municipal do pSD, “pelo falecimento do Se-
nhor Joaquim de oliveira Félix ex-presidente da 
Junta de Freguesia de Sermonde entre 1979 e 
2005, no passado dia 25 de julho”, Aprovado 
por unanimidade. 
b) Foi um voto de pesar, apresentado pelo 
grupo Municipal do pSD, “pelo falecimento do 
Senhor Dr. valdemar de Castro Chaves, ex-As-
sessor Autárquico da Câmara Municipal de vila 
Nova de gaia, primeiro presidente do rotary 
Club gaia Sul e ex-provedor da Misericórdia de 
gaia, no passado dia 17 de agosto”, Aprovado 
por unanimidade. 
c) Foi um voto de pesar, apresentado pelo gru-
po Municipal do pSD, “pelo falecimento do Se-
nhor Albino pereira Nito, vice-presidente da 
Comissão política do Núcleo do pSD da Ma-
dalena, ex-presidente da Direção do orfeão da 
Madalena e membro da Direção do Ideal Clube 
Madalenense, no passado dia 29 de agosto”, 
Aprovado por unanimidade. 
2) No período da ordem do Dia, foram tomadas 
as seguintes deliberações:
1.) Foi o ponto 4.1. da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da proposta de Memorando 
de Entendimento sobre a Intermunicipalização 
da STCp SA, nos termos da alínea k) do n.º 2 da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro”, aprovado 
por Maioria, com 02 votos contra da CDu e 44 
votos a favor (20 do pS e 14 do grupo Municipal 
dos presidentes de Junta de Freguesia do pS, 
05 do pSD, 02 do CDS-pp, 02 do BE e 01 do 
pAN). 
2.) Foi o ponto 4.2. da ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da proposta da Câma-
ra Municipal quanto à Lei nº 50/2018, de 16 de 
agosto – Lei-Quadro da Transferência de Com-
petências para as Autarquias Locais e para as 
Entidades Intermunicipais (Diplomas setoriais), 
com efeitos em 2020: a) Deliberar pela não 
aceitação do exercício de todas as competên-

cias, cujos diplomas setoriais foram publicados 
entre 01 de novembro a 29 de janeiro (identifi-
cados no Quadro I); b) Que a deliberação dos 
órgãos municipais tomada no âmbito do ponto 
anterior seja votada e comunicada à DgAL in-
dividualmente por diploma setorial”, Aprovado 
por unanimidade.
3.) Foi o ponto 4.3. da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da proposta da Câmara Muni-
cipal quanto à abertura de procedimento con-
cursal 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, métodos de seleção e 
os requisitos obrigatórios identificados e a de-
signação de júri”, Aprovado por unanimidade. 
4.) Foi o ponto 4.4. da ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da proposta da Câmara 
Municipal quanto à abertura do procedimento 
concursal comum para preenchimento de sete 
postos de trabalho da carreira de Assistente 
operacional (calceteiro) para a Direção Mu-
nicipal de Infraestruturas e Espaços públicos, 
postos que se encontram previstos no Mapa de 
pessoal de 2019, métodos de seleção e a desig-
nação de júri”, Aprovado por unanimidade. 
5.) Foi o ponto 4.5. da ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da proposta da Câmara 
Municipal quanto à abertura de procedimen-
to concursal para provimento do cargo de di-
reção intermédia de 2º grau (Chefe de Divisão 
de gestão e Fiscalização urbanística), métodos 
de seleção e designação de júri”, Aprovado por 
Maioria, 07 abstenções (05 do pSD e 02 do 
CDS-pp) 39 votos a favor (20 do pS e 14 do 
grupo Municipal dos presidentes de Junta de 
Freguesia do pS, 02 do BE, 02 da CDu e 01 do 
pAN). 
6.) Foi o ponto 4.6. da ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da proposta da Câmara 
Municipal quanto à alteração ao Mapa de pes-
soal (2ª Alteração)”, Aprovado por Maioria, com 
02 abstenções da CDu e 44 votos a favor (20 
do pS e 14 do grupo Municipal dos presidentes 
de Junta de Freguesia do pS, 05 do pSD, 02 do 
CDS-pp, 02 do BE e 01 do pAN). 
7.) Foi o ponto 4.7. da ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da proposta da Câmara 
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Municipal quanto à autorização da repartição 
de encargos relativa ao concurso público para 
contratação da empreitada “pATA – plataforma 
de Acolhimento e Tratamento Animal – Cons-
trução de Edifício”, nos seguintes termos: Ano 
de 2019 – 136.178,34 € (cento e trinta e seis mil, 
cento e setenta e oito euros e trinta e quatro 
cêntimos) + IvA; Ano de 2020 – 1.162.359,43 € 
(um milhão, cento e sessenta e dois mil, trezen-
tos e cinquenta e nove euros e quarenta e três 
cêntimos) + IvA”, Aprovado por unanimidade. 
8.) Foi o ponto 4.8. da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da proposta da Câmara Mu-
nicipal quanto à: 1. Autorização de aquisição do 
prédio misto composto por casa de três pisos, 
capela anexa, quintal e terreno, com área co-
berta de 677,00 m2 e descoberta de 38.905,50 
m2, sito no Largo da Lavandeira, n.º 138, fregue-
sia de oliveira do Douro, descrito na Segunda 
Conservatória do registo predial de vila Nova 
de gaia sob o número 3299 – oliveira do Douro 
e inscrito na matriz 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 Figuei-
redo pinto, herdeiras de Albino Soares da Silva, 
pelo valor de 2.400.000,00 € (dois milhões e 
quatrocentos mil euros), pago da seguinte for-
ma: a) 900.000,00 € (novecentos mil euros) 
com assinatura do contrato promessa de com-
pra e venda com eficácia real; b) 1.450.000,00 
€ (um milhão e quatrocentos e cinquenta mil 
euros) fracionados em 29 prestações mensais 
iguais e sucessivas, no valor de 50.000,00 (cin-
quenta mil euros), cada uma; c) 50.000,00 € 
(cinquenta mil euros) na data de outorga da 
escritura; 2. Aprovação da minuta do contrato 
de compra e venda com eficácia real do prédio 
acima identificado”, Aprovado por Maioria, com 
02 abstenções do BE e 44 votos a favor (20 do 
pS e 14 do grupo Municipal dos presidentes de 
Junta de Freguesia do pS, 05 do pSD, 02 do 
CDS-pp, 02 da CDu e 01 do pAN). 
9.) Foi o ponto 4.9. da ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da proposta da Câmara 
Municipal quanto à proposta Final de Alteração 
do plano de urbanização da Barrosa”, Aprova-
do por Maioria, com 07 abstenções (05 do pSD 
e 02 do CDS-pp) 39 votos a favor (20 do pS e 

14 do grupo Municipal dos presidentes de Jun-
ta de Freguesia do pS, 02 do BE, 02 da CDu e 
01 do pAN). 
E, nada mais havendo a tratar, foi esta reunião 
dada por encerrada eram 00 horas e 26 minu-
tos do dia 13 de setembro de 2019, da qual se 
lavrou a presente Minuta de Ata, a qual vai ser 
lida e assinada pelo Senhor primeiro Secretário 
e pelo Senhor presidente da Assembleia Muni-
cipal, e que foi aprovada por unanimidade. 

A.2. mINUtA De AtA Nº 33
reunião ordinária de 19.09.2019
Aos dezanove dias do mês de setembro do ano 
de dois mil e dezanove, a Assembleia Municipal 
de vila Nova de gaia, reunida em Sessão ordi-
nária, tomou as seguintes deliberações: 
1) Foram as Atas nº 29 de 27.06.2019, n.º 30 de 
18.07.2019 e n.º 31 de 25.07.2019, aprovadas por 
unanimidade. 
2) Foi o ponto 4.10. da ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da proposta da Câmara 
Municipal quanto ao pedido de emissão de De-
claração de utilidade pública com caracter ur-
gente de uma parcela sita na união de Fregue-
sias de Santa Marinha e S. pedro da Afurada, 
do Concelho de vila Nova de gaia, destinada à 
dotação de ligações mecânicas no Centro his-
tórico, nos termos da alínea a) do n.º 3 do art.º 
61.º do regime Jurídico da reabilitação urbana 
(rJru), na sua versão mais recente, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 88/2017, de 27 de julho e 
do n.º 1 do artigo 10.º da Lei n.º 168/99, de 18 de 
setembro”, aprovado por unanimidade. 
3) Foi o ponto 4.11. da ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da proposta da Câmara 
Municipal quanto á autorização da assunção 
de compromissos plurianuais relativa ao acor-
do de colaboração a celebrar entre o Município 
de vila Nova de gaia e a Associação humani-
tária dos Bombeiros voluntários de Crestuma, 
para apoio financeiro à realização de obras no 
quartel operacional da instituição no valor de 
330.000,00 € (trezentos e trinta mil euros)”, 
aprovado por unanimidade.
4) Foi o ponto 4.12. da ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da proposta da Câma-
ra Municipal quanto ao pedido de dispensa de 
pagamento da taxa municipal de urbanização, 
pela emissão do alvará de licença de obras e 
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pela licença de obras de demolição, no mon-
tante global de 24.626,46 € (vinte e quatro mil, 
seiscentos e vinte e seis euros e quarenta e seis 
cêntimos), solicitado por Lucinda ramos Fer-
nandes da Silva, freguesia de S. Félix da Mari-
nha – proc. n.º 763/09 - pL”, aprovado por Maio-
ria, com os 02 abstenções da CDu e 34 votos 
a favor (18 do pS e 08 do grupo Municipal dos 
presidentes de Junta de Freguesia do pS, 05 do 
pSD, 01 do CDS-pp, 01 do BE e 01 do pAN). 
5) Foi o ponto 4.13. da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da proposta da Câmara Muni-
cipal quanto à desafetação do domínio público 
para o domínio privado municipal de uma par-
cela de terreno com a área de 27,70 m2, sita na 
rua da pousada, união de Freguesias de Serze-
do e perosinho, omissa à matriz predial rústica 
e urbana e na Conservatória do registo predial, 
confronta do Norte com rua da pousada (pas-
seio), do Sul com Ana Maria Carvalho Moreira 
Maia, do Nascente com rua da pousada (pas-
seio) e do poente com Maria Matutina gomes 
Teixeira, que se destina a acerto de estremas”, 
aprovado por unanimidade. 
6) Foi o ponto 4.14. da ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da proposta da Câmara 
Municipal quanto à abertura dos procedimen-
tos concursais de seleção para provimento, 
em regime de comissão de serviço, de cargos 
de Direção Intermédia de 2º grau: Divisão de 
Aquisição de Bens e Serviços e de Aprovisiona-
mento; Divisão de Contratação de Empreitadas 
e Divisão de património e Expropriações, bem 
como constituição de júri”, aprovado por maio-
ria, com 06 abstenções (05 do pSD, 01 do CDS-
-pp) e 31 votos a favor (18 do pS e 08 do grupo 
Municipal dos presidentes de Junta de Fregue-
sia do pS, 02 do BE, 02 da CDu e 01 do pAN). 
7) Foi Apreciada a Informação Escrita do Exmo. 
Senhor presidente da Câmara Municipal e da si-
tuação financeira do Município. 
E, nada mais havendo a tratar, foi esta reunião 
dada por encerrada eram 21 horas e 55 minu-
tos do dia 19 de setembro de 2019, da qual se 
lavrou a presente Minuta de Ata, a qual vai ser 
lida, e assinada pelo Senhor primeiro Secretário 
e pelo Senhor presidente da Assembleia Muni-
cipal, e que foi aprovada por unanimidade. 

b.1. AtA N.º 19
rEuNIÃo pÚBLICA DA CâMArA rEALIZA-
DA No SALÃo NoBrE Do EDIFÍCIo SEDE DA 
uNIÃo DAS FrEguESIA DE pEDroSo E SEI-
XEZELo EM 02 DE SETEMBro DE 2019
prESENTES:
- o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues
- o Senhor vereador, Eng.º patrocínio Miguel 
vieira de Azevedo
- A Senhora vereadora, Dra. Maria Elisa vieira 
da Silva Cidade oliveira 
- o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura
- o Senhor vereador, Dr. Manuel António Cor-
reia Monteiro
- A Senhora vereadora, Engª. paula Cristina 
Martins Carvalhal
- o Senhor vereador, Arq. José valentim pinto 
Miranda
- o Senhor vereador, Dr. Elísio Ferreira pinto 
- A Senhora vereadora, Dra. Marina raquel Lo-
pes Mendes Ascensão
AuSÊNCIAS JuSTIFICADAS NoS TErMoS DA 
ALÍNEA C) Do ArTº. 39 DA LEI N.º 75/2013 DE 
12 DE SETEMBro, CoM AS DEvIDAS ALTErA-
çÕES: 
- o Senhor vereador, Dr. José guilherme Sarai-
va de oliveira Aguiar
- o Senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro
prESIDIu À rEuNIÃo: 
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues.
SECrETArIou A rEuNIÃo: 
A Senhora Diretora Municipal de Administração 
e Finanças, Dra. Manuela garrido.
horA DA ABErTurA: 15 horas.
horA DE ENCErrAMENTo: 16 horas e 55 mi-
nutos.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues fez uma breve apresentação 
das reuniões de Câmara públicas desconcen-
tradas nas diferentes freguesias, concedendo a 
palavra ao Senhor presidente da Junta de Fre-
guesia de pedroso e Seixezelo, Sr. Filipe da Sil-
va Lopes. 
o Senhor presidente da Junta de Freguesia de 
pedroso e Seixezelo cumprimentou o executi-
vo camarário e os presentes. Saudou o Senhor 
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presidente pela descentralização das reuniões 
de Câmara, a qual permite uma maior proximi-
dade com as freguesias e as suas populações. 

pErÍoDo ANTES DA orDEM Do DIA
poNTo prÉvIo Nº 1

o Senhor vereador, Dr. Elísio Ferreira pinto 
apresentou um voto de Louvor à equipa Sénior 
de Andebol do Colégio de gaia pelos êxitos al-
cançados.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o voto de Louvor à equipa Sénior de 
Andebol do Colégio de gaia . 

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 29 de Agosto, Albino 
Ferreira Nito.
Em momentos como estes faltam as palavras, 
mas perdura a memória de quem nos acompa-
nhou na causa. 
Militante do pSD, desde sempre, foi um assumi-
do e convicto social democrata.
Foi membro da Junta de Freguesia da Madale-
na.
Foi ainda presidente do orfeão da Madalena e 
membro da Direção do Ideal Clube da Madale-
nense, entre outras funções públicas e cívicas 
que desempenhou.
Era ainda, atualmente, vice-presidente da Co-
missão política do Núcleo do pSD da Madalena, 
o que demonstra a sua um enorme entrega e 
dedicação à militância e à causa pública. 
um percurso de vida que pretendemos evocar 
em nome da sua memória.
Neste momento de perda o pSD gaia quer en-
dereçar as mais sentidas condolências à família 
e aos amigos que privaram com o Albino Fer-
reira Nito, bem como às instituições por onde 
ele passou, numa última homenagem, pelos 
serviços de cidadania que este prestou à sua e 
a nossa comunidade.
Nestes termos, 
partilhando o sentimento de dor, propõe-se que 
a Câmara Municipal de vila Nova de gaia delibe-
re um voto de pesar pelo falecimento de Albino 
Ferreira Nito, as mais sentidas condolências à 

família, aos amigos e aos militantes que com ele 
privaram e às instituições por onde ele passou, 
numa última homenagem, pelo seu contributo 
de cidadania à sua e nossa comunidade. 
vila Nova de gaia, 2 de setembro de 2019.
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 Sr. 
Albino Ferreira Nito.

PreSIDÊNCIA/VereAÇÃo
rELATÓrIo rELATIvo Ao NÚMEro DE vISI-
TANTES NA CASA MuSEu TEIXEIrA LopES/
gALErIAS DIogo DE MACEDo No pErÍoDo 
CoMprEENDIDo ENTrE 2014 E 2018 E DE JA-
NEIro A JuLh0 DE 2019
EDoC/2019/50709
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
1, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.08.2019”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
MEMorANDo DE ENTENDIMENTo SoBrE A 
INTErMuNICIpALIZAçÃo DA STCp, S.A.
EDoC/2019/53165
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
2, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “Aprovo. À Câma-
ra, para ratificação. À Assembleia Municipal. 
27.08.2019”
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse que o memorando es-
tabelece as linhas gerais para o contrato que 
será assinado entre os seis municípios, onde o 
município de gaia, assim como os outros muni-
cípios, detém a percentagem de “acionista”, a 
que corresponde à percentagem de rede, que 
a STCp cobre no respetivo município. Disse ser 
entendimento dos municípios que subscreve-
ram este memorando,  transferir aquele que era 
o modelo de gestão delegada da STCp, para 
um modelo de efetiva propriedade da STCp e, a 
partir do dia 1 de Janeiro de 2020, passar para 
os municípios a tutela da empresa e ficando 
claro, no memorando, que os municípios ficam 
detentores de todo o património da empresa e 
que a dívida histórica da mesma, fica do lado 
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do Estado, ou seja, os municípios recebem a 
empresa a zero e com todo o seu património. 
Que a expetativa que existe, é que será o iní-
cio de uma nova fase da STCp em vila Nova 
de gaia e nos outros municípios, a qual possa 
aprimorar o serviço de transportes, que é im-
portante para todos. Disse não ser um ato iso-
lado, pois é um ato em que Área Metropolitana 
do porto se empenhou e que termina as quatro 
peças de um puzzle que se montou durante es-
tes 2 anos, que foi, em primeiro lugar, o passe 
metropolitano único. De seguida, foi a peça do 
sistema de transportes, coordenado por uma 
empresa metropolitana de transportes, que foi 
aprovada em Conselho de Ministros e publicada 
no passado dia 22 de Agosto, que vai permitir 
tutelar o modelo de transportes da Área Me-
tropolitana, a partir de uma estrutura única que 
controla a bilhética, a tarifa, a rede, os horários, 
etc. Que a terceira peça deste puzzle, é o lança-
mento de um concurso público para o serviço 
de transporte público na Área Metropolitana, 
que será lançado em Setembro ou outubro e 
que será a grande revolução nos transportes 
na Área Metropolitana, porque, desde a defi-
nição das idades médias da frota, até à obri-
gatoriedade da utilização de gpS em cada um 
dos autocarros, para controlar os horários, até 
à própria temática da bilhética, tudo permitirá 
que se dê um passo de gigante na componente 
dos transportes, que não é apenas uma com-
ponente de mobilidade, é também uma com-
ponente ambiental fundamental. Disse que este 
trabalho vem sendo feito há 2 anos, pela Área 
Metropolitana, em articulação com o governo e 
esta foi a última etapa que se prevê que venha 
a ser intensificada, quer com a montagem da 
empresa metropolitana quer com a montagem 
da estrutura intermunicipal da STCp e da forma 
de servir os cidadãos quer pelo modelo que, 
progressivamente, vai ser implementado, para 
a melhoria dos transportes públicos na Área 
Metropolitana, nomeadamente,  em vila Nova 
de gaia. 
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura solicitou esclarecimentos relativamente 
ao memorando, nomeadamente, quanto à alí-
nea e) e à intermunicipalização dos STCp, pelo 
que, perguntou se esta avaliação é assumida 
formalmente e de forma clara por todos os mu-

nicípios contraentes e, face à posição maioritá-
ria do município do porto, que detém 53,69% 
do capital social da futura empresa, não seria 
melhor a celebração de um acordo parasso-
cial para regulação interna das relações entre 
os contraentes sobre, por exemplo, o financia-
mento, a criação de linhas ou alteração da rede. 
Que, face aquilo que o Senhor presidente refe-
riu, sobre o concurso internacional a lançar e 
que tem a ver com a implementação do regula-
mento nº 1370/2007 do parlamento e do Con-
selho Europeu, perguntou se, nesse concurso, 
a STCp for equiparada a qualquer um dos ou-
tros operadores, para efeitos de elegibilidade 
das candidaturas, que deverá ser aberto para 
atribuir as concessões de serviço de transporte 
de passageiros na Área Metropolitana do porto, 
qual é que vai ser o papel da STCp no âmbito 
do lançamento da implementação deste con-
curso internacional. relativamente à empresa 
metropolitana, disse que em março passado, o 
Senhor presidente informou esta Câmara que, 
em meados deste ano, se promoveria a criação 
de uma empresa metropolitana de transportes, 
detida pelos 17 municípios, a qual iria tutelar ou 
deter o controle acionista dos STCp. pergun-
tou se a presente decisão revoga o anúncio da 
anterior ou se há uma mudança de estratégia.  
Que relativamente à alínea e) e aos conside-
randos da cláusula 1ª, no nº 2, perguntou se a 
medição dos dados está feita de forma objetiva 
relativamente ao serviço público, porque a ideia 
geral que costuma existir, é que as linhas que 
servem vila Nova de gaia, serão em número in-
ferior às dos outros dois municípios. Que, face 
ao peso do município do porto, disse aparentar 
ser mais uma municipalização do que uma in-
termunicipalização dos STCp.  relativamente à 
cláusula 2ª, nº 2, alínea g), e caso se verifique 
qualquer situação que reverta ou coloque em 
risco ou em causa essa integração, perguntou 
se pode haver algum risco para os direitos labo-
rais dos próprios trabalhadores. relativamente 
à cláusula 2ª, nº 3, perguntou se está salvaguar-
dada a garantia das responsabilidades após 31 
de Dezembro deste ano. Que na cláusula 3ª, nº 
2, alínea ii), relativamente à delegação de com-
petências, perguntou se existe alguma ideia da 
construção e sobre a estrutura desta metodo-
logia. relativamente à  clausula 3º, nº 2, prevê-
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-se a criação de uma nova unidade técnica para 
serviços, para coordenação intermunicipal dos 
STCp, pelo que, perguntou se já se sabe qual é 
o desenho administrativo deste órgão, quais os 
encargos que poderá ter para os municípios e 
qual é o seu período de vigência. 
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse nunca ter afirmado 
que a criação da empresa metropolitana assu-
miria o controlo acionista, mas sim, o controlo 
da operação. Que a empresa metropolitana foi 
concebida como uma empresa gestora de con-
cessões, incluindo as concessões dos privados 
e dos STCp, gestora e fiscalizadora da rede, ou 
seja, será a empresa metropolitana que vai dar 
parecer favorável ou desfavorável à criação de 
uma nova rede numa urbanização que venha a 
ser criada; à extinção de linhas existentes atual-
mente; à alteração de circuitos existentes, etc, 
e será a gestora da bilhética. Disse que a em-
presa metropolitana não é uma nova estrutura, 
é uma estrutura de substituição e extingue-se 
com a empresa metropolitana, extinguem-se os 
TIp’s, extinguem-se as competências e as estru-
turas de gestão de rede da Área Metropolitana 
do porto e a empresa metropolitana centraliza 
tudo e coordena a operação da STCp. Disse que 
aquilo que se pretende, é a criação de uma em-
presa metropolitana que seja a macro estrutu-
ra, nunca uma empresa metropolitana que seja 
parte da operação e se ela fosse a gestora ou 
tivesse controlo acionista da STCp, seria parte 
da gestão, pelo que, seria inclusivamente uma 
empresa ilegal no seu objetivo de tutela. Disse 
pretender deixar claro que a empresa metro-
politana não tem controlo acionista sobre nin-
guém e sobre nada, porque ela é uma estrutura 
metropolitana integrada pelos 17 municípios da 
Área Metropolitana. Disse que as condições que 
estão explícitas no memorando, são as condi-
ções que resultam do trabalho feito pelas áreas 
metropolitanas com o governo e depois aceite 
por todos os municípios. Que se os seis muni-
cípios assinaram, é porque estão de acordo e 
é muito importante ter obtido este consenso, 
que acaba por ser um consenso transversal que 
envolve municípios do partido Socialista, en-
volve a concordância de municípios do pSD e 
envolve a concordância de um município pre-
sidido por um presidente independente, que é 

o caso do porto. Que não se trata de uma es-
tratégia partidária, mas sim, de uma estratégia 
metropolitana, assumida e aceite por todos. 
Disse que não fazia sentido nenhum acordo pa-
rassocial, porque o acordo parassocial está es-
tipulado no contrato, está estipulado no memo-
rando de entendimento, o qual esclarece tudo, 
incluindo a comparticipação de cada um. Que 
no que diz respeito ao concurso e como é que 
STCp pode ou não ser equiparada, disse que ela 
não pode legalmente e não pode, independen-
temente da intermunicipalização. Que a STCp, 
por lei, é operador interno da Área Metropolita-
na, pelo que, a lei prevê que o operador interno 
não pode ser concorrente ao concurso que vai 
ser lançado, porque o conceito e o estatuto de 
operador interno é um estatuto de operador es-
pecífico, uma espécie de reserva de salvaguar-
da, que só pode assumir novas concessões, no 
caso das concessões lançadas a concurso fica-
rem desertas. Que aquilo que se espera, é que 
as concessões lançadas a concurso não fiquem 
desertas, pelo que, a STCp não pode concor-
rer e apenas pode receber ajustes diretos por 
ausência de concorrentes ao concurso e pode, 
esporadicamente, até ao limite dos 30% defini-
dos na legislação europeia, ver contratualizada 
alguma operação, isto é, a operação que fique 
em concurso público, deserta ou nova opera-
ção que resulte posterior ao concurso públi-
co. No que diz respeito à questão da maioria 
do porto, disse estar resolvida e ao manter-se 
a cooperação entre todos, vai-se ter uma ges-
tão partilhada e não uma questão de maiorias. 
No que diz respeito à questão fundamental dos 
direitos trabalhadores, disse não haver nada a 
dizer, porque está tudo salvaguardado, ou seja, 
os trabalhadores mantêm todos os seus direi-
tos atuais e aqueles que vêm do passado, pelo 
que, não há nenhuma alteração dos estatutos 
dos trabalhadores.  
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura apresentou a seguinte declaração:
“MEMorANDo DE ENTENDIMENTo SoBrE A 
INTErMuNICIpALIZAçÃo DA STCp, SA
DECLArAçÃo
Não obstante o pSD acompanhe o voto da Câ-
mara e vá votar favoravelmente, o memorando 
de entendimento que nos é presente suscita 
um conjunto de dúvidas e perplexidades que 
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queremos relevar.
Este memorando é assinado pelo governo em 
fim de mandato, assumindo este em nome do 
Estado compromisso de envidar esforços para 
concretizar a intermunicipalização já no próxi-
mo dia 1 de Janeiro de 2020, quando ainda falta 
legislar matéria através de decreto lei, que terá 
de ser apreciado e votado pela Assembleia da 
república na próxima legislatura e promulgado 
pelo presidente da república.
É também de lamentar que o município haja 
assinado este memorando sem que o assunto 
tenha sido previamente informado, esclareci-
do, discutido e votado pelos órgãos municipais 
próprios. A Câmara ea Assembleia Municipal 
vão limitar-se sufragar este documento como 
um facto consumado. 
por outro lado, se este modelo tem em vis-
ta a intermunicipalização da empresa STCp e 
do serviço prestado, falha redondamente esse 
objetivo, pois parece trata-se, na verdade, de 
municipalização da empresa. Trata-se de uma 
empresa cujo controlo será total por parte do 
Município do porto, sendo que os restantes mu-
nicípios são mais contribuintes líquidos que be-
neficiários, participando apenas nas despesas, 
que no caso de vila Nova de gaia, ascendem a 
€1.400.000,00, por ano, nos próximos 5 anos.
Aliás, as relações futuras entre os municípios a 
acionistas, no que tange à gestão, à estratégia 
investimento, financiamento e alteração de re-
des, entre outras matérias, para cujas decisões 
não pode, nem deve depender apenas do mero 
exercício da expressão nominal do capital so-
cial detido, exigindo consensos mais alargados, 
para o que se torna incontornável a celebração 
de um acordo parassocial.
Em Lisboa foi fácil entregar literalmente a Car-
ris ao município de Lisboa, porque a empresa 
serve apenas a cidade de Lisboa. Mas isso não 
é verdade no caso da STCp, que serve 6 dos 
municípios metropolitanos mais populosos do 
porto.
Finalmente, o pSD lamenta que, de acordo com 
a informação vinda a público por parte dos tra-
balhadores da empresa, estes não tenham sido 
tidos em conta neste processo nem sequer ou-
vidos formalmente, após pedidos de reunião, 
que requeram. 
Sendo a concertação social uma marca ideoló-

gica programática de sempre do pSD, não po-
demos deixar de nos mostrar preocupados com 
a aparente alteração das regras do jogo demo-
crático, bem como o aparente desrespeito pela 
falta de envolvimento e inclusão dos mesmos 
trabalhadores no momento importante da dis-
cussão do presente e sobretudo do seu futuro 
coletivo e empresarial.
vila Nova de gaia, 2 de setembro 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 não se estar peran-
te um facto consumado, porque se for votado 
contra na Câmara e na Assembleia Municipal, a 
questão não se concretiza. 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, rati-
ficar o despacho do Senhor presidente datado 
de 27.08.2019, que aprovou o Memorando de 
Entendimento sobre a Intermunicipalização da 
STCp, S.A.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to à Assembleia Municipal.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXA pELA uTILIZAçÃo Do AuDITÓrIo Do 
pArQuE BIoLÓgICo DE gAIA, pArA A rEA-
LIZAçÃo DE uM WorKShop TÉCNICo pArA 
ForMADorES DE TAT, A rEALIZAr No DIA 
08 DE SETEMBro DE 2019, No vALor DE € 
344,40 (TrEZENToS E QuArENTA E QuATro 
EuroS E QuArENTA CÊNTIMoS), SoLICITA-
Do pELA ESCoLA NACIoNAL DE BoMBEIroS
EDoC/2019/49799
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
3, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.08.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxa pela utilização do auditório do par-
que Biológico de gaia, para a realização de um 
Workshop Técnico para Formadores de TAT, a 
realizar no dia 08 de setembro de 2019, no va-
lor de € 344,40 (trezentos e quarenta e quatro 
euros e quarenta cêntimos), solicitado pela Es-
cola Nacional de Bombeiros, nos termos infor-
mados.
pEDIDo DE ISENçÃo Do pAgAMENTo DE 
TAXA MuNICIpAL DE LIgAçÃo À CENTrAL 
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DE ALArMES DoS BoMBEIroS SApADorES, 
pELo pErÍoDo DE 2 ANoS, No vALor DE 
€ 1.010,64 (MIL E DEZ EuroS E SESSENTA E 
QuATro CÊNTIMoS), SoLICITADo pELo CEN-
Tro DE ACoLhIMENTo DA SErrA Do pILAr
EDoC/2019/50685
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
4, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.08.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção do pagamento de 
taxa municipal de ligação à central de alarmes 
dos Bombeiros Sapadores, pelo período de 2 
anos, no valor de € 1.010,64 (mil e dez euros 
e sessenta e quatro cêntimos), solicitado pelo 
Centro de Acolhimento da Serra do pilar, nos 
termos informados.

DIreÇÃo mUNICIPAL De ADmINIStrAÇÃo e 
FINANÇAS

pEDIDo DE FINANCIAMENTo – DECISÃo 
FINAL opErAçÃo NorTE-03-1204-FE-
DEr-000055_4367 – EMprÉSTIMo QuADro 
(EQ) CELEBrADo ENTrE A rEpuBLICA por-
TuguESA E o BANCo EuropEu DE INvES-
TIMENTo (BEI) LINhA BEI pT 2020 - AuTAr-
QuIAS
EDoC/2019/48300
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. 
27.08.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar, nos termos informados, o seguinte:
- Convidar as instituições de crédito a apresen-
tarem propostas para contratação destas ope-
rações de financiamento, dando cumprimento 
ao estabelecido no nº 4, do artigo 25º, da Lei 
nº 75/2013, de 12 de setembro e nº 5, do arti-
go 49º, da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro, 
sugerindo-se, desde já, a consulta às seguintes 
entidades bancárias:
•	 Caixa	Geral	de	Depósitos;
•	 Banco	Santander	Totta;
•	 Banco	Comercial	Português;
•	 Banco	BPI;
•	 Caixa	Económica	Montepio	Geral

- A comissão de abertura e análise das propos-
tas apresentadas seja composta por:
Manuela garrido, Diretora Municipal de Admi-
nistração e Finanças;
Ana paula guedes, Diretora de Departamento 
de planeamento, Controlo Financeiro e Execu-
ções Fiscais;
Marcelo oliveira, Chefe de Divisão de Contabili-
dade e Tesouraria
- Que, após análise das propostas e apreciado 
do mérito das mesmas, seja remetida à Assem-
bleia Municipal, para autorização, a contração 
do empréstimo, nos termos do disposto nos ar-
tigos 49º da Lei nº 73/2013 e alínea f), do nº 1, 
do artigo 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de setem-
bro;
- Dispensar a audiência prévia, nos termos do 
disposto na alínea a), do nº 1, do artigo 103º do 
CpA.
pEDIDo DE FINANCIAMENTo – DECISÃo 
FINAL opErAçÃo NorTE-03-1204-FE-
DEr-000057_4371 – EMprÉSTIMo QuADro 
(EQ) CELEBrADo ENTrE A rEpuBLICA por-
TuguESA E o BANCo EuropEu DE INvES-
TIMENTo (BEI) LINhA BEI pT 2020 - AuTAr-
QuIAS
EDoC/2019/48309
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
6, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.08.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar, nos termos informados, o seguinte:
- Convidar as instituições de crédito a apresen-
tarem propostas para contratação destas ope-
rações de financiamento, dando cumprimento 
ao estabelecido no nº 4, do artigo 25º, da Lei 
nº 75/2013, de 12 de setembro e nº 5, do arti-
go 49º, da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro, 
sugerindo-se, desde já, a consulta às seguintes 
entidades bancárias:
•	 Caixa	Geral	de	Depósitos;
•	 Banco	Santander	Totta;
•	 Banco	Comercial	Português;
•	 Banco	BPI;
•	 Caixa	Económica	Montepio	Geral
- A comissão de abertura e análise das propos-
tas apresentadas seja composta por:
Manuela garrido, Diretora Municipal de Admi-
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nistração e Finanças;
Ana paula guedes, Diretora de Departamento 
de planeamento, Controlo Financeiro e Execu-
ções Fiscais;
Marcelo oliveira, Chefe de Divisão de Contabili-
dade e Tesouraria
- Que, após análise das propostas e apreciado 
do mérito das mesmas, seja remetida à Assem-
bleia Municipal, para autorização, a contração 
do empréstimo, nos termos do disposto nos ar-
tigos 49º da Lei nº 73/2013 e alínea f), do nº 1, 
do artigo 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de setem-
bro;
- Dispensar a audiência prévia, nos termos do 
disposto na alínea a), do nº 1, do artigo 103º do 
CpA.
pEDIDo DE FINANCIAMENTo – DECISÃo 
FINAL opErAçÃo NorTE-03-1204-FE-
DEr-000015_4370 – EMprÉSTIMo QuADro 
(EQ) CELEBrADo ENTrE A rEpuBLICA por-
TuguESA E o BANCo EuropEu DE INvES-
TIMENTo (BEI) LINhA BEI pT 2020 - AuTAr-
QuIAS
EDoC/2019/48302
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
7, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.08.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar, nos termos informados, o seguinte:
- Convidar as instituições de crédito a apresen-
tarem propostas para contratação destas ope-
rações de financiamento, dando cumprimento 
ao estabelecido no nº 4, do artigo 25º, da Lei 
nº 75/2013, de 12 de setembro e nº 5, do arti-
go 49º, da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro, 
sugerindo-se, desde já, a consulta às seguintes 
entidades bancárias:
•	 Caixa	Geral	de	Depósitos;
•	 Banco	Santander	Totta;
•	 Banco	Comercial	Português;
•	 Banco	BPI;
•	 Caixa	Económica	Montepio	Geral
- A comissão de abertura e análise das propos-
tas apresentadas seja composta por:
Manuela garrido, Diretora Municipal de Admi-
nistração e Finanças;
Ana paula guedes, Diretora de Departamento 
de planeamento, Controlo Financeiro e Execu-

ções Fiscais;
Marcelo oliveira, Chefe de Divisão de Contabili-
dade e Tesouraria
- Que, após análise das propostas e apreciado 
do mérito das mesmas, seja remetida à Assem-
bleia Municipal, para autorização, a contração 
do empréstimo, nos termos do disposto nos ar-
tigos 49º da Lei nº 73/2013 e alínea f), do nº 1, 
do artigo 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de setem-
bro;
- Dispensar a audiência prévia, nos termos do 
disposto na alínea a), do nº 1, do artigo 103º do 
CpA.
CoNCurSo pÚBLICo “prESTAçÃo DE SEr-
vIçoS DE TrATAMENTo, MEDIçÃo E MANu-
TENçÃo DA QuALIDADE Do Ar E DA ÁguA 
NAS pISCINAS MuNICIpAIS – AprovAçÃo Do 
rELATÓrIo FINAL E DA MINuTA DE CoNTrA-
To
EDoC/2019/5311
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
8, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.08.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, nos 
termos informados, o seguinte:
1- Aprovar o relatório final;
2- Adjudicar a prestação de serviços à propos-
ta reportada pela empresa Agr – Engenharia e 
Serviços, Lda, pelo valor global de €694.800,00 
para o total dos 3 anos de duração previsível do 
contrato, sendo o valor anual de 231.600,00€, 
acrescido de IvA à taxa legal de 23%;
3- Aprovar a minuta.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA 
E A FÁBrICA DA IgrEJA pAroQuIAL DA 
FrEguESIA DE vILAr DE ANDorINho pArA 
ApoIo ÀS FESTAS DE S. LourENço DE 2019, 
No vALor DE €1.500,00 (MIL E QuINhENToS 
EuroS)
EDoC/2019/44728
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
9, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.08.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre o 



CÂMARA MUNICIPAL

Nº 107 | seteMbRo 2019 | boLetIM MUNICIPAL

12

Município de vila Nova de gaia e a Fábrica da 
Igreja paroquial da freguesia de vilar de Ando-
rinho, para apoio às Festas de S. Lourenço de 
2019, no valor de €1.500,00 (mil e quinhentos 
euros), nos termos apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA 
E A ASSoCIAçÃo JuvENIL ETNo-FoLCLÓrI-
CA “AS LAvrADEIrAS DE ArCoZELo SANTA 
MArIA ADELAIDE”, pArA ApoIo À rEALIZA-
çÃo DE FESTIvAL DE FoLCLorE, No vALor 
DE €1.000,00 (MIL EuroS)
EDoC/2019/45799
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
10, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.08.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre 
o Município de vila Nova de gaia e a Associa-
ção Juvenil Etno-Folclórica “As Lavradeiras de 
Arcozelo Santa Maria Adelaide”, para apoio à 
realização de Festival de Folclore, no valor de 
€1.000,00 (mil euros), nos termos apresenta-
dos.
pEDIDo DE AuTorIZAçÃo Do pAgAMENTo 
EM TrÊS prESTAçÕES DA TAXA INErENTE 
À ABErTurA DE porTA, SoLICITADo por 
NELSoN roDrIguES MArQuES pErEIrA
EDoC/2019/50502
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
11, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.08.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, au-
torizar o pagamento em três prestações da 
taxa inerente à abertura de porta, solicitada 
pelo Sr. Nelson rodrigues Marques pereira, sen-
do as duas primeiras no valor de €47,42/cada 
e a última de €47,41, acrescidas de juros conta-
dos sobre o montante da dívida, desde o termo 
do prazo para o pagamento até à data de paga-
mento efetivo de cada uma das prestações, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor ToTAL DE €324,24 (TrE-
ZENToS E vINTE E QuATro EuroS E vINTE 

E QuATro CÊNTIMoS), pArA DESLoCAçÃo 
A CANTANhEDE No DIA 04 DE AgoSTo DE 
2019, SoLICITADo pELo grupo FoLCLÓrICo 
DA MADALENA
EDoC/2019/45821
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
12, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.08.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor total de €324,24 (tre-
zentos e vinte e quatro euros e vinte e quatro 
cêntimos), ou seja, o valor de €226,97 (duzen-
tos e vinte e seis euros e noventa e sete cênti-
mos), para deslocação a Cantanhede no dia 04 
de agosto de 2019, solicitado pelo grupo Fol-
clórico da Madalena, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor ToTAL DE €180,09 (CENTo 
E oITENTA EuroS E NovE CÊNTIMoS), pArA 
DESLoCAçÃo A pENAFIEL, No DIA 02 DE 
AgoSTo DE 2019, SoLICITADo pELA FuNDA-
çÃo pADrE LuÍS
EDoC/2019/45735
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
13, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.08.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor total de €180,09 (cento e oitenta euros 
e nove cêntimos), para deslocação a penafiel, 
no dia 02 de agosto de 2019, solicitado pela 
Fundação padre Luís, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor ToTAL DE €125,26 (CENTo 
E vINTE E CINCo EuroS E vINTE E SEIS CÊN-
TIMoS), pArA DESLoCAçÃo A SANTA MArIA 
DA FEIrA, No DIA 01 DE AgoSTo DE 2019, 
SoLICITADo pELA FuNDAçÃo pADrE LuÍS
EDoC/2019/45710
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
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14, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.08.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor total de €125,26 (cento e vinte e cinco 
euros e vinte e seis cêntimos), para deslocação 
a Santa Maria da Feira, no dia 01 de agosto de 
2019, solicitado pela Fundação padre Luís, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor ToTAL DE €302,04 (TrE-
ZENToS E DoIS EuroS E QuATro CÊNTI-
MoS), pArA DESLoCAçÃo A CABECEIrAS 
DE BASTo, No DIA 03 DE AgoSTo DE 2019, 
SoLICITADo pELo CENTro popuLAr DE 
TrABALhADorES Do ArEINho
EDoC/2019/45754
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
15, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.08.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, isen-
tando 70% do valor total de €302,04 (trezentos 
e dois euros e quatro cêntimos), ou seja, o valor 
de €211,43 (duzentos e onze euros e quarenta 
e três cêntimos), para deslocação a Cabeceiras 
de Basto, no dia 03 de agosto de 2019, solici-
tado pelo Centro popular de Trabalhadores do 
Areinho, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor ToTAL DE €311,32 (TrEZEN-
ToS E oNZE EuroS E TrINTA E DoIS CÊNTI-
MoS), pArA DESLoCAçÃo A gÓIS, No DIA 07 
DE AgoSTo DE 2019, SoLICITADo pELo CNE/
AgrupAMENTo 1404/CANELAS
EDoC/2019/49790
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
16, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.08.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 

de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor total de €311,32 (trezentos e onze eu-
ros e trinta e dois cêntimos), para deslocação 
a góis, no dia 07 de agosto de 2019, solicitado 
pelo CNE/Agrupamento 1404/Canelas, nos ter-
mos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor ToTAL DE €184,87 (CEN-
To E oITENTA E QuATro EuroS E oITENTA 
E SETE CÊNTIMoS), pArA DESLoCAçÃo A 
ApÚLIA No DIA 10 DE AgoSTo DE 2019, So-
LICITADo pELo CNE/AgrupAMENTo 575/S. 
FÉLIX DA MArINhA
EDoC/2019/50693
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. 
27.08.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor total de €184,87 (cento e oitenta e qua-
tro euros e oitenta e sete cêntimos), para des-
locação a Apúlia no dia 10 de agosto de 2019, 
solicitado pelo CNE/Agrupamento 575/S. Félix 
da Marinha, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor ToTAL DE €208,68 (Du-
ZENToS E oITo EuroS E SESSENTA E oITo 
CÊNTIMoS), pArA DESLoCAçÃo A TroFA, 
No DIA 10 DE AgoSTo DE 2019, SoLICITADo 
pELo rANCho FoLCLÓrICo DE LEvEr
EDoC/2019/50653
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
18, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.08.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor total de €208,68 (du-
zentos e oito euros e sessenta e oito cêntimos), 
ou seja, o valor de €146,08 (cento e quarenta 
e seis euros e oito cêntimos), para deslocação 
a Trofa, no dia 10 de agosto de 2019, solicitado 
pelo rancho Folclórico de Lever, nos termos in-
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formados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor ToTAL DE €330,37 (TrE-
ZENToS E TrINTA EuroS E TrINTA E SETE 
CÊNTIMoS), pArA DESLoCAçÃo A MIrA, 
No DIA 03 DE AgoSTo DE 2019, SoLICITADo 
pELo rANCho rEgIoNAL DE oLIvAL
EDoC/2019/45781
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
19, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.08.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor total de €330,37 (tre-
zentos e trinta euros e trinta e sete cêntimos),ou 
seja, o valor de €231,26 (duzentos e trinta e um 
euros e vinte e seis cêntimos), para deslocação 
a Mira, no dia 03 de agosto de 2019, solicitado 
pelo rancho regional de olival, nos termos in-
formados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS Mu-
NICIpAIS, No vALor ToTAL DE €57,29 (CIN-
QuENTA E SETE EuroS E vINTE E NovE 
CÊNTIMoS), pArA DESLoCAçÃo AoS CAr-
vALhoS/SENhorA DA SAÚDE, No DIA 13 DE 
AgoSTo DE 2019, SoLICITADo pELo CENTro 
DE DIA E JArDIM DE INFâNCIA SALvADor 
CAETANo E ANA CAETANo
EDoC/2019/50863
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
20, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.08.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor total de €57,29 (cinquenta e sete eu-
ros e vinte e nove cêntimos), para deslocação 
aos Carvalhos/Senhora da Saúde, no dia 13 de 
agosto de 2019, solicitado pelo Centro de Dia 
e Jardim de Infância Salvador Caetano e Ana 
Caetano, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-

pAIS, No vALor ToTAL DE €364,25 (TrEZEN-
ToS E SESSENTA E QuATro EuroS E vINTE 
E CINCo CÊNTIMoS), pArA DESLoCAçÃo A 
MoNDIM DE BASTo, No DIA 10 DE AgoSTo 
DE 2019, SoLICITADo pELo rANCho FoL-
CLÓrICo Do povo DE oLIvEIrA Do Douro
EDoC/2019/50606
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
21, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.08.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor total de €364,25 (tre-
zentos e sessenta e quatro euros e vinte e cin-
co cêntimos), ou seja, o valor de €254,98 (du-
zentos e cinquenta e quatro euros e noventa e 
oito cêntimos), para deslocação a Mondim de 
Basto, no dia 10 de agosto 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 €286,37 (Du-
ZENToS E oITENTA E SEIS EuroS E TrINTA 
E SETE CÊNTIMoS), pArA DESLoCAçÃo A 
vILA prAIA DE âNCorA/CAMINhA, No DIA 
18 DE JuLho DE 2019, SoLICITADo pELo 
AgrupAMENTo DE ESCoLAS SophIA DE ME-
LLo BrEYNEr
EDoC/2019/44824
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. 
27.08.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor total de €286,37 (duzentos e oitenta e 
seis euros e trinta e sete cêntimos), para deslo-
cação a vila praia de âncora/Caminha, no dia 18 
de julho de 2019, solicitado pelo Agrupamento 
de Escolas Sophia de Mello Breyner, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor ToTAL DE €410,24 (QuA-
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TroCENToS E DEZ EuroS E vINTE E QuA-
Tro CÊNTIMoS), pArA DESLoCAçÃo A 
ArCoS DE vALDEvEZ, No DIA 17 DE AgoS-
To DE 2019, SoLICITADo pELA ASSoCIAçÃo 
CuLTurAL E rECrEATIvA “JuvENTuDE EM 
MArChA DE CrESTuMA”
EDoC/2019/51412
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. 
27.08.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor total de €410,24 (qua-
trocentos e dez euros e vinte e quatro cênti-
mos), ou seja, o valor de €287,17 (duzentos e 
oitenta e sete euros e dezassete cêntimos), 
para deslocação a Arcos de valdevez, no dia 17 
de agosto de 2019, solicitado pela Associação 
Cultural e recreativa “Juventude em Marcha de 
Crestuma”, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor ToTAL DE €634,87 (SEIS-
CENToS E TrINTA E QuATro EuroS E oITEN-
TA E SETE CÊNTIMoS), pArA DESLoCAçÃo A 
TorrE DE MoNCorvo, No DIA 18 DE AgoS-
To DE 2019, SoLICITADo pELA ASSoCIAçÃo 
CuLTurAL E MuSICAL DE AvINTES
EDoC/2019/51431
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
24, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.08.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor total de €634,87 (seis-
centos e trinta e quatro euros e oitenta e sete 
cêntimos), ou seja, o valor de €444,41 (quatro-
centos e quarenta e quatro euros e quarenta e 
um cêntimos), para deslocação a Torre de Mon-
corvo, no dia 18 de agosto de 2019, solicitado 
pela Associação Cultural e Musical de Avintes, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-

CIpAIS, No vALor ToTAL DE €717,87 (SETE-
CENToS E DEZASSETE EuroS E oITENTA E 
SETE CÊNTIMoS), pArA DESLoCAçÃo Ao 
MoNTIJo, No DIA 17 DE AgoSTo DE 2019, So-
LICITADo pELA “prESErvAr MEMÓrIAS/AS-
SoCIAçÃo CuLTurAL E rECrEATIvA”
EDoC/2019/51390
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. 
27.08.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor total de €717,87 (sete-
centos e dezassete euros e oitenta e sete cên-
timos), ou seja, o valor de €502,51 (quinhentos 
e dois euros e cinquenta e um cêntimos), para 
deslocação ao Montijo, no dia 17 de agosto de 
2019, solicitado pela “preservar Memórias/As-
sociação Cultural e recreativa”, nos termos in-
formados.
pEDIDo DE ISENçÃo Do pAgAMENTo DE TA-
XAS rELATIvAS À EMISSÃo DE LICENçAS DE 
FuNCIoNAMENTo E rEALIZAçÃo DE vISTo-
rIAS A rECINToS, No âMBITo DA FESTA EM 
hoNrA DE SANTo ANTÓNIo Do FrEIXIEIro, 
No vALor ToTAL DE €86,36 (oITENTA E SEIS 
EuroS E TrINTA E SEIS CÊNTIMoS), SoLICI-
TADo por DESFILE CÓSMICo - ASSoCIAçÃo
EDoC/2019/36596
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. 
27.08.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, in-
deferir o pedido de isenção do pagamento de 
taxas relativas à emissão de licenças de funcio-
namento e realização de vistorias a recintos, no 
âmbito da Festa em honra de Santo António 
do Freixieiro, no valor total de €86,36 (oitenta 
e seis euros e trinta e seis cêntimos), solicitado 
por Desfile Cósmico - Associação, nos termos 
informados.
pEDIDo DE ISENçÃo Do pAgAMENTo DE 
TAXAS rELATIvAS À EMISSÃo DE LICENçAS 
DE FuNCIoNAMENTo E rEALIZAçÃo DE vIS-
TorIAS A rECINToS, No âMBITo DA FESTA 
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EM hoNrA DE SÃo pEDro DA AFurADA, No 
vALor ToTAL DE €86,36 (oITENTA E SEIS Eu-
roS E TrINTA E SEIS CÊNTIMoS), SoLICITA-
Do pELA CoMISSÃo DE FESTAS EM hoNrA 
DE SÃo pEDro DA AFurADA
EDoC/2019/37506
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
27, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.08.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, in-
deferir o pedido de isenção do pagamento de 
taxas relativas à emissão de licenças de funcio-
namento e realização de vistorias a recintos, 
no âmbito da Festa em honra de São pedro da 
Afurada, no valor total de €86,36 (oitenta e seis 
euros e trinta e seis cêntimos), solicitado pela 
Comissão de Festas em honra de São pedro da 
Afurada, nos termos informados.
pEDIDo DE ISENçÃo Do pAgAMENTo DE 
TAXAS rELATIvAS À EMISSÃo DE LICENçAS 
DE FuNCIoNAMENTo E rEALIZAçÃo DE vIS-
TorIAS A rECINToS, No âMBITo DA FESTA 
EM hoNrA DE SANTA MArINhA, No vALor 
ToTAL DE €86,36 (oITENTA E SEIS EuroS E 
TrINTA E SEIS CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA 
CoNFrArIA Do SANTÍSSIMo SACrAMENTo
EDoC/2019/42750
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
28, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.08.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção do pagamento de 
taxas relativas à emissão de licenças de funcio-
namento e realização de vistorias a recintos, no 
âmbito da Festa em honra de Santa Marinha, 
no valor total de €86,36 (oitenta e seis euros e 
trinta e seis cêntimos), solicitado pela Confraria 
do Santíssimo Sacramento, nos termos infor-
mados.

DIreÇÃo mUNICIPAL De INFrAeStrUtUrAS 
e eSPAÇoS PÚbLICoS

pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA INTErrupçÃo DE TrâNSITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “pro-
CISSÃo EM hoNrA DE SÃo LourENço” vI-

LAr DE ANDorINho, rEALIZADo No DIA 10 
DE AgoSTo DE 2019, No vALor ToTAL DE 
€178,80 (CENTo E SETENTA E oITo EuroS E 
oITENTA CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA Co-
MISSÃo DE FESTAS DE SÃo LourENço 2019 
EDoC/2019/47925
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
29, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.08.2019”
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 “procissão em honra de São 
Lourenço” vilar de Andorinho, realizado no dia 
10 de agosto de 2019, no montante de €125,16 
(cento e vinte e cinco euros e dezasseis cênti-
mos), correspondente a 70% do valor total de 
€178,80 (cento e setenta e oito euros e oitenta 
cêntimos), solicitado pela Comissão de Festas 
de São Lourenço 2019, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA INTErrupçÃo DE TrâNSITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “MA-
DALENA FEST 2019”, A rEALIZAr DE 29 DE 
AgoSTo A 01 DE SETEMBro DE 2019, No 
vALor ToTAL DE €715,25 (SETECENToS E 
QuINZE EuroS E vINTE E CINCo CÊNTIMoS), 
SoLICITADo pELA JuNTA DE FrEguESIA DA 
MADALENA 
EDoC/2019/49893
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. 
27.08.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, relativa 
à realização do evento “Madalena Fest 2019”, a 
realizar no dia 29 de agosto de 2019, no mon-
tante de €500,64 (quinhentos euros e sessen-
ta e quatro cêntimos), correspondente a 70% 
do valor total de €715,25 (setecentos e quinze 
euros e vinte e cinco cêntimos), solicitado pela 
Junta de Freguesia da Madalena, nos termos in-
formados.



17

 nº 107 | setembro 2019 | boletim municipal

cÂmara municipal

DIreÇÃo mUNICIPAL PArA A INCLUSÃo 
SoCIAL

pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA uTILIZAçÃo DAS pIS-
CINAS MuNICIpAIS pArA o ANo DE 2019-
2020, No vALor €280,00 (DuZENToS E oI-
TENTA EuroS), SoLICITADo por DELFIM 
MANuEL DA CuNhA CorrEIA DE SouSA
EDoC/2019/48534
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. 
27.08.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas devidas pela utilização das piscinas 
municipais para o ano de 2019-2020, no valor 
€280,00 (duzentos e oitenta euros), solicitado 
por Delfim Manuel da Cunha Correia de Sousa, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA uTILIZAçÃo DAS pIS-
CINAS MuNICIpAIS pArA o ANo DE 2019-
2020, No vALor €280,00 (DuZENToS E oI-
TENTA EuroS), SoLICITADo por EDuArDo 
pINTo rIBEIro
EDoC/2019/49099
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. 
27.08.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas devidas pela utilização das piscinas 
municipais para o ano de 2019-2020, no valor 
€280,00 (duzentos e oitenta euros), solicitado 
por Eduardo pinto ribeiro, nos termos informa-
dos.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA uTILIZAçÃo DAS pIS-
CINAS MuNICIpAIS pArA o ANo DE 2019-
2020, No vALor €335,00 (TrEZENToS E 
TrINTA E CINCo EuroS), SoLICITADo por 
MANuEL FErNANDo LourENço ALMEIDA
EDoC/2019/49250
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
33, apenas no original.

Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.08.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas devidas pela utilização das piscinas 
municipais para o ano de 2019-2020, no valor 
€335,00 (trezentos e trinta e cinco euros), soli-
citado por Manuel Fernando Lourenço Almeida, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA uTILIZAçÃo DAS pISCI-
NAS MuNICIpAIS pArA o ANo DE 2019-2020, 
No vALor €280,00 (DuZENToS E oITENTA 
EuroS), SoLICITADo por MArIA BEATrIZ 
CArvALho ABrEu rIBEIro
EDoC/2019/49106
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
34, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.08.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas devidas pela utilização das piscinas 
municipais para o ano de 2019-2020, no valor 
€280,00 (duzentos e oitenta euros), solicitado 
por Maria Beatriz Carvalho Abreu ribeiro, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA uTILIZAçÃo DAS pIS-
CINAS MuNICIpAIS pArA o ANo DE 2019-
2020, No vALor €350,00 (TrEZENToS E 
CINQuENTA EuroS), SoLICITADo por MA-
rIA MArgArIDA oLIvEIrA DoS SANToS
EDoC/2019/14370
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. 
27.08.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas devidas pela utilização das piscinas 
municipais para o ano de 2019-2020, no valor 
€350,00 (trezentos e cinquenta euros), solicita-
do por Maria Margarida oliveira dos Santos, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA uTILIZAçÃo DAS pIS-
CINAS MuNICIpAIS pArA o ANo DE 2019-
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2020, No vALor €2.205,00 (DoIS MIL Du-
ZENToS E CINCo EuroS), SoLICITADo por 
ANA CrISTINA QuEIrÓS FErNANDES
EDoC/2019/50577
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. 
27.08.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas devidas pela utilização das piscinas 
municipais para o ano de 2019-2020, no valor 
€2.205,00 (dois mil duzentos e cinco euros), 
solicitado por Ana Cristina Queirós Fernandes, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA uTILIZAçÃo DAS pIS-
CINAS MuNICIpAIS pArA o ANo DE 2019-
2020, No vALor €1.570,00 (MIL QuINhENToS 
E SETENTA EuroS), SoLICITADo por oLEg 
SoSu 
EDoC/2019/9207
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. 
27.08.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas devidas pela utilização das piscinas 
municipais para o ano de 2019-2020, no valor 
€1.570,00 (mil quinhentos e setenta euros), so-
licitado por oleg Sosu, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA uTILIZAçÃo DA pIS-
CINA MuNICIpAL MArAvEDI por JoSÉ MA-
NuEL pINTo DE SouSA E ESTELA CrISTINA 
ArAÚJo DA CoSTA DE SouSA pArA o ANo 
DE 2019-2020, No vALor €1.105,00 (MIL CEN-
To E CINCo EuroS) E €335,00 (TrEZENToS 
E TrINTA E CINCo EuroS), rESpETIvAMEN-
TE. 
EDoC/2019/48611
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
38, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.08.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 

aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas devidas pela utilização da piscina Mu-
nicipal Maravedi por José Manuel pinto de Sou-
sa e Estela Cristina Araújo da Costa de Sousa 
para o ano de 2019-2020, no valor €1.105,00 
(mil cento e cinco euros) e €335,00 (trezentos 
e trinta e cinco euros), respetivamente, nos ter-
mos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE TA-
XAS CorrESpoNDENTES Ao ALoJAMENTo 
DE CANÍDEo No CENTro DE rEABILITAçÃo 
ANIMAL No vALor €327,90 (TrEZENToS E 
vINTE E SETE EuroS E NovENTA CÊNTIMoS) 
+ IvA, SoLICITADo por MArIA ISABEL TAvA-
rES MESQuITA SENgo
EDoC/2019/21971
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. 
27.08.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas correspondentes ao alojamento de 
canídeo no Centro de reabilitação Animal, no 
valor €327,90 (trezentos e vinte e sete euros e 
noventa cêntimos) + IvA, solicitado por Maria 
Isabel Tavares Mesquita Sengo, nos termos in-
formados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS CorrESpoNDENTES Ao ALoJAMEN-
To DE CANÍDEo No CENTro DE rEABILITA-
çÃo ANIMAL No vALor €201,65 (DuZENToS 
E uM EuroS E SESSENTA E CINCo CÊNTI-
MoS), SoLICITADo por JoAQuIM DA SILvA 
SANToS
EDoC/2019/20638
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. 
27.08.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas correspondentes ao alojamento de 
canídeo no Centro de reabilitação Animal, no 
valor €201,65 (duzentos e um euros e sessen-
ta e cinco cêntimos), solicitado por Joaquim da 
Silva Santos, nos termos informados.
pEDIDo DE ApoIo ECoNÓMICo No âMBITo 
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Do progrAMA MuNICIpAL gAIA+INCLuSIvA 
– EIXo ApoIo NA CArÊNCIA ECoNÓMICA E 
EMErgÊNCIA SoCIAL, SoLICITADo por AN-
DrEIA MArISA FErNANDES pErEIrA – rE-
vogAçÃo DA DELIBErAçÃo DE CâMArA DE 
01.07.2019
EDoC/2019/37891
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. 
27.08.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, revo-
gar a deliberação de Câmara de 01.07.2019, re-
lativa ao pedido de apoio económico no âmbi-
to do programa municipal gaia+Inclusiva – Eixo 
Apoio na Carência Económica e Emergência 
Social, solicitado por Andreia Marisa Fernandes 
pereira, nos termos informados.
pEDIDo DE ApoIo ECoNÓMICo No âMBITo 
Do progrAMA MuNICIpAL gAIA+INCLuSIvA 
– EIXo ApoIo NA CArÊNCIA ECoNÓMICA E 
EMErgÊNCIA SoCIAL SoLICITADo por MA-
rIA ALBErTINA FoNSECA TEIXEIrA
EDoC/2019/50942
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
42, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.08.2019”
Deliberação:  Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de apoio económico no âmbi-
to do programa municipal gaia+Inclusiva – Eixo 
Apoio na Carência Económica e Emergência 
Social, solicitado por Maria Albertina Fonseca 
Teixeira, nos termos informados.
pEDIDo DE ApoIo ECoNÓMICo No âMBITo 
Do progrAMA MuNICIpAL gAIA+INCLuSIvA 
– EIXo ApoIo NA CArÊNCIA ECoNÓMICA E 
EMErgÊNCIA SoCIAL SoLICITADo por AN-
DrEIA MArISA FErNANDES pErEIrA
EDoC/2019/51200
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. 
27.08.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de apoio económico no âmbi-
to do programa municipal gaia+Inclusiva – Eixo 

Apoio na Carência Económica e Emergência 
Social, solicitado por Andreia Marisa Fernandes 
pereira, nos termos informados.
pEDIDo DE ApoIo ECoNÓMICo No âMBITo 
Do progrAMA MuNICIpAL gAIA+INCLuSIvA 
– EIXo ApoIo NA CArÊNCIA ECoNÓMICA E 
EMErgÊNCIA SoCIAL SoLICITADo por Lur-
DES MArIA DA MoTA vICENTE DoS SANToS 
ALMEIDA
EDoC/2019/51101
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. 
27.08.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de apoio económico no âmbi-
to do programa municipal gaia+Inclusiva – Eixo 
Apoio na Carência Económica e Emergência 
Social, solicitado por Lurdes Maria da Mota vi-
cente dos Santos Almeida, nos termos informa-
dos.
pEDIDo DE ApoIo ECoNÓMICo No âMBITo 
Do progrAMA MuNICIpAL gAIA+INCLuSIvA 
– EIXo ApoIo NA CArÊNCIA ECoNÓMICA E 
EMErgÊNCIA SoCIAL SoLICITADo por EL-
SoN DANIEL DE SouSA pINTo DE oLIvEIrA
EDoC/2019/50389
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. 
27.08.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de apoio económico no âmbi-
to do programa municipal gaia+Inclusiva – Eixo 
Apoio na Carência Económica e Emergência 
Social, solicitado por Elson Daniel de Sousa pin-
to de oliveira, nos termos informados.
pEDIDo DE ApoIo ECoNÓMICo No âMBITo 
Do progrAMA MuNICIpAL gAIA+INCLuSIvA 
– EIXo ApoIo NA CArÊNCIA ECoNÓMICA E 
EMErgÊNCIA SoCIAL SoLICITADo por MA-
rIA JoÃo LourEIro LEIS CorrEIA
EDoC/2019/50271
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
46, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.08.2019”
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Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de apoio económico no âmbi-
to do programa municipal gaia+Inclusiva – Eixo 
Apoio na Carência Económica e Emergência 
Social, solicitado por Maria João Loureiro Leis 
Correia, nos termos informados.
pEDIDo DE ApoIo ECoNÓMICo No âMBITo 
Do progrAMA MuNICIpAL gAIA+INCLuSIvA 
– EIXo ApoIo NA CArÊNCIA ECoNÓMICA E 
EMErgÊNCIA SoCIAL SoLICITADo por IrE-
NE roSA LEITE oLIvEIrA
EDoC/2019/50251
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. 
27.08.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de apoio económico no âmbi-
to do programa municipal gaia+Inclusiva – Eixo 
Apoio na Carência Económica e Emergência 
Social, solicitado por Irene rosa Leite oliveira, 
nos termos informados.
pEDIDo DE ApoIo ECoNÓMICo No âMBITo 
Do progrAMA MuNICIpAL gAIA+INCLuSIvA 
– EIXo ApoIo NA CArÊNCIA ECoNÓMICA E 
EMErgÊNCIA SoCIAL SoLICITADo por EDvI-
gES MArgArETE LourENço CoSTA pITA
EDoC/2019/52073
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
48, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.08.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade apro-
var o pedido de apoio económico no âmbito 
do programa municipal gaia+Inclusiva – Eixo 
Apoio na Carência Económica e Emergência 
Social, solicitado por Edviges Margarete Lou-
renço Costa pita, nos termos informados.
pEDIDo DE ApoIo ECoNÓMICo No âMBITo 
Do progrAMA MuNICIpAL gAIA+INCLuSIvA 
– EIXo ApoIo NA CArÊNCIA ECoNÓMICA E 
EMErgÊNCIA SoCIAL SoLICITADo por Jor-
gE ALCINo DA SILvA BArBoSA
EDoC/2019/51900
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
49, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 

27.08.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de apoio económico no âmbi-
to do programa municipal gaia+Inclusiva – Eixo 
Apoio na Carência Económica e Emergência 
Social, solicitado por Jorge Alcino da Silva Bar-
bosa, nos termos informados.

DIreÇÃo mUNICIPAL De UrbANISmo e Am-
bIeNte

pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DA 
TAXA MuNICIpAL DE urBANIZAçÃo No vA-
Lor DE €4.627,91 (QuATro MIL SEISCENToS 
E vINTE E SETE EuroS E NovENTA E uM CÊN-
TIMoS), DA TAXA DE CoMpENSAçÃo urBA-
NÍSTICA, No vALor DE €8.330,23 (oITo MIL 
TrEZENToS E TrINTA EuroS E vINTE E TrÊS 
CÊNTIMoS) E DA TAXA DE EMISSÃo DE AL-
vArÁ, No vALor DE €1.282,60 (MIL DuZEN-
ToS E oITENTA E DoIS EuroS E SESSENTA 
CÊNTIMoS), proC.º 912/19 – pL - ArCoZELo, 
SoLICITADo por M. M. BApTISTA LDA
EDoC/2019/51063
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. 
27.08.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa em 50% do pa-
gamento da taxa municipal de urbanização no 
valor de €4.627,91 (quatro mil seiscentos e vin-
te e sete euros e noventa e um cêntimos), da 
taxa de compensação urbanística, no valor de 
€8.330,23 (oito mil trezentos e trinta euros e 
vinte e três cêntimos) e da taxa de emissão de 
alvará, no valor de €1.282,60 (mil duzentos e oi-
tenta e dois euros e sessenta cêntimos), proc.º 
912/19 – pL, freguesia de Arcozelo, solicitado 
por M. M. Baptista Lda., nos termos informados.
pEDIDo DE rECoNhECIMENTo E EMISSÃo 
DE CErTIDÃo - proC.º 3464/17 – CErT, uNIÃo 
DE FrEguESIAS DE SANTA MArINhA E SÃo 
pEDro DA AFurADA, SoLICITADo por gA-
LAXITroFÉu LDA
EDoC/2019/51771
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. 
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27.08.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 8 vo-
tos a favor do pS e 1 abstenção do ppD/pSD, 
nos termos informados, o seguinte:
1. reconhecer, em virtude da conclusão das 
obras efetuadas nos termos do projeto de licen-
ciamento aprovado e da apresentação da cer-
tificação energética nº SCE 00182208122 que 
confere ao edifício uma classificação energéti-
ca B-, que o edifício sito na rua Cabo Simão, 
56 a 58 e Calçada da Serra,22, da freguesia de 
Santa Marinha e São pedro da Afurada, inscrito 
na matriz nº 1122 e descrito na 1ª Conservatória 
do registo predial de vila Nova de gaia, sob o 
nº4521/20100924, foi objeto de uma interven-
ção de reabilitação, para efeitos da isenção de 
IMI e IMT, ao abrigo dos nºs 1, 2 do artº 45º e de 
dedução à coleta em sede de IrS, nos termos 
do artigo 71º, nº 4 do Estatuto dos Benefícios 
Fiscais.
2. Aprovar a emissão de certidão.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“FESTIvAL Do prEgo”, A rEALIZAr NoS 
DIAS 6, 7 E 8 DE SETEMBro DE 2019, No vA-
Lor DE €81,78 (oITENTA E uM EuroS E SE-
TENTA E oITo CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA 
ASSoCIAçÃo CArvALhoS vIvo
EDoC/2019/51050
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. 
27.08.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa devida pela emissão de licença especial 
de ruído relativa ao evento “Festival do prego”, 
a realizar nos dias 6, 7 e 8 de setembro de 2019, 
no valor de €81,78 (oitenta e um euros e seten-
ta e oito cêntimos), solicitado pela Associação 
Carvalhos vivo, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“32ª FESTA DA BroA”, A rEALIZAr DE 30 DE 
AgoSTo A 09 DE SETEMBro DE 2019, No 
vALor DE 1.194,89 (MIL CENTo E NovENTA E 
QuATro EuroS E oITENTA E NovE CÊNTI-

MoS), SoLICITADo pELA JuNTA DE FrEguE-
SIA DE AvINTES
EDoC/2019/51206
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. 
27.08.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa devida pela emissão de licença especial 
de ruído relativa ao evento “32ª Festa da Broa”, 
a realizar de 30 de agosto a 09 de setembro de 
2019, no valor de 1.194,89 (mil cento e noventa 
e quatro euros e oitenta e nove cêntimos), soli-
citado pela Junta de Freguesia de Avintes, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“FESTA DA FrANCESINhA”, A rEALIZAr NoS 
DIAS 15, 16 E 17 DE AgoSTo, No vALor DE 
€267,39 (DuZENToS E SESSENTA E SETE Eu-
roS E TrINTA E NovE CÊNTIMoS), SoLICITA-
Do pELA JuNTA DE FrEguESIA DE S. FÉLIX 
DA MArINhA
EDoC/2019/50787
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. 
27.08.2019”
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 da Francesi-
nha”, a realizar nos dias 15, 16 e 17 de agosto, no 
valor de €267,39 (duzentos e sessenta e sete 
euros e trinta e nove cêntimos), solicitado pela 
Junta de Freguesia de S. Félix da Marinha, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“FESTA ALAMEDA Do CEDro”, A rEALIZAr 
NoS DIAS 13 E 14 DE SETEMBro DE 2019, 
No vALor DE €60,89 (SESSENTA EuroS E 
oITENTA E NovE CÊNTIMoS), SoLICITADo 
pELA uNIÃo DE FrEguESIAS DE MAFAMuDE 
E vILAr Do pArAÍSo
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EDoC/2019/44952
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. 
27.08.2019”
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 Alameda do 
Cedro”, a realizar nos dias 13 e 14 de setembro 
de 2019, no valor de €60,89 (sessenta euros e 
oitenta e nove cêntimos), solicitado pela união 
de Freguesias de Mafamude e vilar do paraíso, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“XL FESTIvAL DE FoLCLorE DA vILA DE Ar-
CoZELo”, A rEALIZAr NoS DIAS 31 DE AgoS-
To E 01 DE SETEMBro DE 2019, No vALor DE 
€67,78 (SESSENTA E SETE EuroS E SETENTA 
E oITo CÊNTIMoS), SoLICITADo JuNTA DE 
FrEguESIA DE ArCoZELo
EDoC/2019/51511
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. 
27.08.2019”
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 “XL Festival de 
Folclore da vila de Arcozelo”, a realizar nos dias 
31 de agosto e 01 de setembro de 2019, no va-
lor de €67,78 (sessenta e sete euros e setenta 
e oito cêntimos), solicitado Junta de Freguesia 
de Arcozelo, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“FESTAS EM hoNrA DE SANTo ovÍDEo”, A 
rEALIZAr NoS DIAS 30 E 31 DE AgoSTo E 
01 E 02 DE SETEMBro DE 2019, No vALor 
DE €95,78 (NovENTA E CINCo EuroS E SE-
TENTA E oITo CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA 
uNIÃo DE FrEguESIAS DE MAFAMuDE E vI-
LAr Do pArAÍSo
EDoC/2019/44928

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. 
27.08.2019”
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 Santo ovídeo”, a realizar nos dias 30 e 31 
de agosto e 01 e 02 de setembro de 2019, no 
valor de €95,78 (noventa e cinco euros e se-
tenta e oito cêntimos), solicitado pela união de 
Freguesias de Mafamude e vilar do paraíso, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“provA DE CICLISMo”, A rEALIZAr No DIA 16 
DE SETEMBro DE 2019, No vALor DE €74,78 
(SETENTA E QuATro EuroS E SETENTA E 
oITo CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA uNIÃo 
DE FrEguESIAS DE grIJÓ E SErMoNDE
EDoC/2019/51276
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. 
27.08.2019”
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 “prova de Ciclis-
mo”, a realizar no dia 16 de setembro de 2019, 
no valor de €74,78 (setenta e quatro euros e 
setenta e oito cêntimos), solicitado pela união 
de Freguesias de grijó e Sermonde, nos termos 
informados.
Foi presente o rESuMo DIÁrIo DE TESourA-
rIA que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
59, apenas no original.
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura ausentou-se da presente reunião.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues deu início à INTErvENçÃo 
DoS SENhorES MuNÍCIpES:
Abel Santos - referiu-se a um muro existente 
numa propriedade na Senhora da Saúde, o qual 
ameaça ruir, a qualquer momento. 
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Domingos Carvalho Fernandes Meireles – Disse 
residir na rua rio de Leirós, solicitando a colo-
cação do saneamento na referida artéria.
vitor Santos – Disse ser presidente do conselho 
fiscal de uma Associação de Motards, sediada 
na Escola de pisão, solicitando a colocação de 
saneamento no local e de uma rampa de aces-
so. referiu-se a uma medida implementada pela 
CMporto, que permite a circulação dos motoci-
clos na faixa de BuS, solicitando que a Câmara 
de vila Nova de gaia faça o mesmo, porque fa-
cilita a mobilidade. 
Manuel Silva – referiu a várias artérias da fre-
guesia, dizendo existir algumas que estão há 
vários meses sem iluminação pública. Que fo-
ram feitas várias notificações aos serviços e a 
questão ainda não se resolveu. Solicitou um 
contributo da Câmara Municipal à Direção do 
rancho Folclórico, para a realização das obras 
de saneamento.
Tiago Sousa – Solicitou a colocação de sanea-
mento em artérias da freguesia. reconheceu 
todo o excelente trabalho que tem sido feito 
no município, nestes últimos dois anos, quer 
a nível financeiro e económico quer a nível de 
apoio social, cultural e humano.  
Manuel gonçalves – referiu-se ao abate das ár-
vores na Feira dos Carvalhos e à vedação de 
caminhos de servidão. 
Tiago gomes - perguntou se já existem novida-
des relativamente à EBI vendas, porque o ano 
escolar está prestes a iniciar e tudo se mantem 
inalterável.
Francisco vitorino gonçalves Felgueiras – refe-
riu-se à pavimentação da rua ponte pereiro, a 
qual está muito degradada.  
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues relativamente à in-
tervenção do Senhor Abel Santos, disse que 
irá analisar o processo e fará chegar a informa-
ção rapidamente. relativamente à questão do 
saneamento, levantada por vários Munícipes, 
disse ser um problema que resulta de um erro 
do passado, isto é, fez-se investimento nas ruas 
por onde passa a “procissão”, ou seja, havia di-
nheiro comunitário que devia ter servido para a 
cobertura integral do concelho. Que, atualmen-
te, a Câmara não tem fundos comunitários para 
resolver este tipo de ligações de saneamento, 
contudo, está a tentar estudar alternativas de 

atravessamento de terrenos, para o sistema de 
gravidade continuar a ter o serviço de sanea-
mento. Disse que, neste momento, está a de-
correr uma empreitada das Águas de gaia, que 
vai iniciar-se na Travessa rua de Leirós. Disse 
ser um esforço que a Câmara está a fazer, por-
que trata-se de um processo de última franja 
de ligação de saneamento, mas é aquela que 
levanta mais problemas em termos de gravida-
de e de bombagem.  
relativamente à intervenção do Senhor vítor 
Santos, solicitou ao Sr. presidente da Junta que 
resolva a questão da rampa de acesso à Asso-
ciação Motard.  No que diz respeito à circulação 
dos motociclos na faixa BuS, disse não ser uma 
questão nova. Que foi criada pelo porto e, no 
caso de gaia, o seu compromisso foi diferen-
te, isto é, começando pelo Metro/BuS e depois 
indo para todas as faixas BuS, permitindo a 
circulação dos elétricos, motociclos e veículos. 
Disse que a questão está a ser estudada, mas 
tem de haver civismo por parte das pessoas. 
relativamente à intervenção do Senhor Manuel 
Silva, disse que a EDp tem um contrato de pres-
tações de serviços em que, desde que entra a 
reclamação, o prestador de serviços tem três 
dias para repôr, sob pena de ter multas, pelo 
que, estranha que a EDp ainda não tenha resol-
vido a questão, contudo, irá analisar a situação. 
Disse que devido às situações de eco-eficiência 
e de poupança energética, a partir de determi-
nada hora e em zonas de menor centralidade, 
menor existência de pessoas ou não existência 
de pessoas, a luz desliga-se.  No que diz respei-
to à atribuição de apoios, disse que a Câmara 
irá analisar a situação.  
relativamente à intervenção do Senhor Ma-
nuel gonçalves, disse que o abate das árvores 
deveu-se a uma questão de segurança, porque 
apresentavam riscos para a população. Que, 
neste momento, está em concurso público a 
reabilitação da feira, pelo que, no local serão 
plantadas novas árvores e vegetação. No que 
diz respeito à questão da mina, disse que irá 
dar instruções à empresa Águas de gaia para 
analisar a situação. 
relativamente à intervenção do Senhor Tiago 
gomes e à Escola das vendas, disse que será 
feita uma intervenção na escola, a qual será es-
trutural, porque envolve a remoção de amianto. 
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Que quer diretamente com o apoio da Câmara 
quer com o apoio das freguesias, tem havido 
uma revolução no parque escolar e a questão 
da EBI das vendas, ficará resolvida rapidamen-
te. 
No que diz respeito à questão apresentada pelo 
Senhor Francisco vitorino gonçalves Felguei-
ras disse que a rua ponte pereiro é uma artéria 
importante, que faz ligação a Avintes e que não 
está esquecida, contudo, nesta fase, a Câmara 
está a dar prioridade à reabilitação de ruas de 
asfalto em péssimo estado e de grandes atra-
vessamentos, ou seja, ruas que não são centrais 
para o concelho, mas que são centrais para as 
freguesias.  
E nada mais havendo a tratar, quando eram 16 
horas e 55 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 artº. 11.º do regimento da Câmara 
Municipal de vila Nova de gaia, aprovado pelo 
Executivo na sua reunião de 2019.01.21.
E eu, Manuela Fernanda da rocha garrido, Di-
retora Municipal de Administração e Finanças e 
Secretária da presente reunião, a subscrevi.
o presidente da Câmara, (Eduardo vítor rodri-
gues)

b.2. AtA N.º 20
rEuNIÃo pÚBLICA DA CâMArA rEALIZADA 
NoS pAçoS Do MuNICÍpIo DE vILA NovA DE 
gAIA EM 16 DE SETEMBro DE 2019
prESENTES:
- o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues
- o Senhor vereador, Eng.º patrocínio Miguel 
vieira de Azevedo
- A Senhora vereadora, Dra. Maria Elisa vieira 
da Silva Cidade oliveira 
- o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura
- o Senhor vereador, Dr. José guilherme Sarai-
va de oliveira Aguiar
- o Senhor vereador, Dr. Manuel António Cor-
reia Monteiro
- A Senhora vereadora, Engª. paula Cristina 

Martins Carvalhal
- o Senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro
- o Senhor vereador, Arq. José valentim pinto 
Miranda
- o Senhor vereador, Dr. Elísio Ferreira pinto
- A Senhora vereadora, Dra. Marina raquel Lo-
pes Mendes Ascensão
prESIDIu À rEuNIÃo: 
- o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues
SECrETArIou A rEuNIÃo: 
- A Senhora Diretora Municipal de Administra-
ção e Finanças, Dra. Manuela garrido
horA DA ABErTurA: 16 horas.
horA DE ENCErrAMENTo: 18 horas e 25 mi-
nutos.
pErÍoDo ANTES DA orDEM Do DIA
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues, iniciou a reunião referindo-
-se à entrega, neste momento, de duas viatu-
ras à polícia de Segurança pública e de duas 
viaturas à guarda Nacional republicana, em 
cumprimento do protocolo oportunamente fir-
mado com ambas as entidades, agradecendo a 
presença da Secretária de Estado Adjunta e da 
Administração Interna, Dra. Isabel oneto e de 
todos os elementos das forças de segurança.
Intervenção do Senhor Comandante do Co-
mando Territorial do porto da guarda Nacional 
republicana, Coronel Silvério Edgar ruas Mo-
reira e do Senhor Comandante do Comando 
Metropolitano do porto da polícia de Seguran-
ça pública, Superintendente Chefe paulo Lucas.
Intervenção da Senhora Secretária de Estado 
Adjunta e da Administração Interna, Dra. Isabel 
oneto. 

poNTo prÉvIo Nº 1
o Senhor vereador, Dr. José guilherme Saraiva 
de oliveira Aguiar apresentou um voto de Lou-
vor ao atleta André ventura, na modalidade de 
Xadrez, que se sagrou campeão nacional, voto 
este que propõe seja comunicado à Academia 
de Xadrez de gaia e ao atleta.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o voto de Louvor ao atleta André ventura, 
na modalidade de Xadrez, devendo o mesmo 
ser comunicado à Academia de Xadrez de gaia 
e ao atleta.
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PreSIDÊNCIA/VereAÇÃo
AprovAçÃo DEFINITIvA DA ATA Nº 18 DA 
rEuNIÃo (pÚBLICA) DE CâMArA rEALIZA-
DA EM 26 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 18 da reunião 
pública realizada em 26 de agosto de 2019.
os Senhores vereadores, Dr. José guilherme 
Saraiva de oliveira Aguiar e Dr. Manuel António 
Correia Monteiro não votaram a aprovação da 
ata da reunião de Câmara de 26 de agosto de 
2019, em virtude de não terem participado na 
mesma.
proToCoLo DE CoLABorAçÃo TÉCNICA E 
FINANCEIrA A CELEBrAr ENTrE o FuNDo 
AMBIENTAL E o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE 
gAIA TENDo EM vISTA o FINANCIAMENTo 
DA INSTALAçÃo DE uM poSTo DE ABASTE-
CIMENTo DE hIDrogÉNIo No MuNICÍpIo DE 
vILA NovA DE gAIA, BEM CoMo oS rESpE-
TIvoS ANEXoS (CroNogrAMA, DESCrIçÃo 
Do proJETo)
EDoC/2019/2229
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
2, apenas no original.
Despacho do Senhor presidente: “À Câma-
ra.29.08.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o protocolo de Colaboração Técnica e 
Financeira a celebrar entre o Fundo Ambiental 
e o Município de vila Nova de gaia, tendo em 
vista o financiamento da instalação de um pos-
to de abastecimento de hidrogénio no municí-
pio de vila Nova de gaia, bem como os respeti-
vos anexos (cronograma, descrição do projeto), 
nos termos apresentados.
NoMEAçÃo pArA A FrEQuÊNCIA Do Cur-
So DE DEFESA NACIoNAL DE 2019/2020 
(CDN 19/20)
EDoC/2019/54869
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
3, apenas no original.
Despacho do Senhor presidente: “À Câma-
ra.06.09.2019”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.

DePArtAmeNto De PeSSoAL
propoSTA DE ABErTurA DE proCEDIMEN-
ToS CoNCurSAIS DE SELEçÃo pArA pro-
vIMENTo, EM rEgIME DE CoMISSÃo DE SEr-
vIço, DE CArgoS DE DIrEçÃo INTErMÉDIA 
DE 2º grAu BEM CoMo propoSTA DA CoNS-
TITuIçÃo DE JÚrI
EDoC/2019/52729
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
4, apenas no original.
Despacho do Senhor presidente: “À Câma-
ra.05.09.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD, 
aprovar a abertura dos procedimentos concur-
sais de seleção para provimento, em regime de 
comissão de serviço, de cargos de Direção In-
termédia de 2º grau: Divisão de Aquisição de 
Bens e Serviços e de Aprovisionamento; Divi-
são de Contratação de Empreitadas e Divisão 
de património e Expropriações, nos termos in-
formados
Mais foi deliberado submeter à Assembleia Mu-
nicipal a composição dos júris dos procedimen-
tos concursais, nos termos do nº 1, do artigo 13º 
da Lei nº 49/2012, de 29 de agosto.

DIreÇÃo mUNICIPAL De ADmINIStrAÇÃo e 
FINANÇAS

pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor ToTAL DE €473,04 (QuA-
TroCENToS E SETENTA E TrÊS EuroS E 
QuATro CÊNTIMoS), pArA DESLoCAçÃo A 
poMBAL, No DIA 31 DE AgoSTo DE 2019, So-
LICITADo pELo rANCho rEgIoNAL DE oLI-
vAL
EDoC/2019/53609
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
5, apenas no original.
Despacho do Senhor presidente: “À Câma-
ra.05.09.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor total de €473,04 (qua-
trocentos e setenta e três euros e quatro cên-
timos), ou seja, €331,13 (trezentos e trinta e 
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um euros e treze cêntimos), para deslocação a 
pombal, no dia 31 de agosto de 2019, solicitado 
pelo rancho regional de olival, nos termos in-
formados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS Mu-
NICIpAIS, No vALor ToTAL DE €596,66 
(QuINhENToS E NovENTA E SEIS EuroS E 
SESSENTA E SEIS CÊNTIMoS), pArA DESLo-
CAçÃo No âMBITo Do 23º INTErNACIoNAL 
TorNEIo SANTo ovÍDIo 2019, NoS DIAS 30 
E 31 DE AgoSTo E 01 DE SETEMBro DE 2019, 
SoLICITADo pELo CoLÉgIo DE gAIA
EDoC/2019/53513
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
6, apenas no original.
Despacho do Senhor presidente: “À Câma-
ra.05.09.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, no 
valor total de €596,66 (quinhentos e noventa e 
seis euros e sessenta e seis cêntimos), para des-
locação no âmbito do 23º Internacional Torneio 
Santo ovídio 2019, nos dias 30 e 31 de agosto e 
01 de setembro de 2019, solicitado pelo Colégio 
de gaia, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor ToTAL DE €647,10 (SEIS-
CENToS E QuArENTA E SETE EuroS E DEZ 
CÊNTIMoS), pArA DESLoCAçÃo A ALMEI-
rIM, No DIA 31 DE AgoSTo DE 2019, SoLICI-
TADo pELo grupo FoLCLÓrICo ETNogrÁ-
FICo SANTA MArINhA DE CrESTuMA
EDoC/2019/53660
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
7, apenas no original.
Despacho do Senhor presidente: “À Câma-
ra.05.09.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor total de €647,10 (seis-
centos e quarenta e sete euros e dez cêntimos), 
ou seja, o valor de €452,97 (quatrocentos e 
cinquenta e dois euros e noventa e sete cênti-
mos), para deslocação a Almeirim, no dia 31 de 

agosto de 2019, solicitado pelo grupo Folclóri-
co Etnográfico Santa Marinha de Crestuma, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor ToTAL DE €532,43 (QuI-
NhENToS E TrINTA E DoIS EuroS E QuArEN-
TA E TrÊS CÊNTIMoS), pArA DESLoCAçÃo 
À FIguEIrA DA FoZ, NoS DIAS 02 E 06 DE 
SETEMBro DE 2019, SoLICITADo pELA AS-
SoCIAçÃo DAS ESCoLAS Do TorNE E Do 
prADo
EDoC/2019/53686
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
8, apenas no original.
Despacho do Senhor presidente: “À Câma-
ra.10.09.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor total de €532,43 (quinhentos e trinta 
e dois euros e quarenta e três cêntimos), para 
deslocação à Figueira da Foz, nos dias 02 e 06 
de setembro de 2019, solicitado pela Associa-
ção das Escolas do Torne e do prado, nos ter-
mos informados.
prESTAçÃo DE SErvIçoS DE vIgILâNCIA E 
SEgurANçA huMANA pArA o MuNICÍpIo 
DE vILA NovA DE gAIA – AuTorIZAçÃo DA 
rEALIZAçÃo Do SErvIço EXTrAorDINÁrIo
EDoC/2019/54507
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
9, apenas no original.
Despacho do Senhor presidente: “Aprovo. À 
Câmara, para ratificação.11.09.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, rati-
ficar o despacho do Senhor presidente datado 
de 11.09.2019, que aprovou a realização dos ser-
viços extraordinários de vigilância bem como, 
a minuta de contrato, nos termos informados.

DIreÇÃo mUNICIPAL De INFrAeStrUtUrAS 
e eSPAÇoS PÚbLICoS

pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DA 
TAXA rEFErENTE À LICENçA DE uM LugAr 
DE ESTACIoNAMENTo prIvATIvo pArA o 
ANo DE 2019, SITo NA AvENIDA DA rEpÚ-
BLICA, JuNTo Ao 1820 – uNIÃo DE FrEguE-
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SIAS DE MAFAMuDE E vILAr Do pArAÍSo, 
No vALor DE €2.158,80 (DoIS MIL CENTo E 
CINQuENTA E oITo EuroS E oITENTA CÊN-
TIMoS), SoLICITADo pELo INSTITuTo DA SE-
gurANçA SoCIAL Ip – CENTro DISTrITAL 
Do porTo
EDoC/2019/4430
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
10, apenas no original.
Despacho do Senhor presidente: “À Câmara. 
29.08.2019”
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 Avenida da república, junto ao 1820, união 
de Freguesias de Mafamude e vilar do paraíso, 
no valor de €2.158,80 (dois mil cento e cinquen-
ta e oito euros e oitenta cêntimos), solicitado 
pelo Instituto da Segurança Social Ip – Centro 
Distrital do porto, 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 CâNDIDo DoS 
rEIS 83 – uNIÃo DE FrEguESIAS DE MAFA-
MuDE E vILAr Do pArAÍSo, No vALor DE 
€2.158,80 (DoIS MIL CENTo E CINQuENTA E 
oITo EuroS E oITENTA CÊNTIMoS), SoLI-
CITADo pELo AgrupAMENTo vErTICAL DA 
ESCoLA EB1 DA prAIA
EDoC/2019/78023
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
11, apenas no original.
Despacho do Senhor presidente: “À Câmara. 
29.08.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamen-
to da taxa referente à licença de um lugar de 
estacionamento privativo para o ano de 2019, 
sito na rua Cândido dos reis nº 83, união de 
Freguesias de Mafamude e vilar do paraíso, no 
valor de €2.158,80 (dois mil cento e cinquenta 
e oito euros e oitenta cêntimos), solicitado pelo 
Agrupamento vertical da Escola EB1 da praia, 
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 CAETANo E Do BoM 
JESuS Do MoNTE”, rEALIZADo DE 30 DE Ju-
Lho ATÉ Ao DIA 05 DE AgoSTo DE 2019, No 
vALor ToTAL DE €357,60 (TrEZENToS E CIN-
QuENTA E SETE EuroS E SESSENTA CÊNTI-
MoS), SoLICITADo pELA uNIÃo DE FrEguE-
SIAS DE MAFAMuDE E vILAr Do pArAÍSo 
EDoC/2019/43010
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
12, apenas no original.
Despacho do Senhor presidente: “À Câmara. 
29.08.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, relativa à 
realização do evento “Festas em honra de São 
Caetano e do Bom Jesus do Monte”, realizado 
de 30 de julho até ao dia 05 de agosto de 2019, 
no montante de €250,32 (duzentos e cinquenta 
euros e trinta e dois cêntimos), corresponden-
te a 70% do valor total de €357,60 (trezentos 
e cinquenta e sete euros e sessenta cêntimos), 
solicitado pela união de Freguesias de Mafamu-
de e vilar do paraíso, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA INTErrupçÃo DE TrâNSITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “pro-
CISSÃo EM hoNrA DE SANTo ISIDoro”, 
rEALIZADo No DIA 05 DE MAIo DE 2019, No 
vALor ToTAL DE €301,35 (TrEZENToS E uM 
EuroS E TrINTA E CINCo CÊNTIMoS), So-
LICITADo pELA FÁBrICA DA IgrEJA pAro-
QuIAL DE SÃo pEDro DE pEDroSo
EDoC/2019/20051
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
13, apenas no original.
Despacho do Senhor presidente: “À Câmara. 
06.09.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, relativa 
à realização do evento “procissão em honra de 
Santo Isidoro”, realizado no dia 05 de maio de 
2019, no montante de €210,95 (duzentos e dez 
euros e noventa e cinco cêntimos, correspon-
dente a 70% do valor total de €301,35 (trezen-
tos e um euros e trinta e cinco cêntimos), soli-
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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 “SEr-
ZEDo CuLTurAL”, rEALIZADo DE 27 DE Ju-
Lho ATÉ Ao DIA 03 DE AgoSTo DE 2019, 
No vALor ToTAL DE €344,40 (TrEZENToS 
E QuArENTA E QuATro EuroS E QuArEN-
TA CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA uNIÃo DE 
FrEguESIAS DE SErZEDo E pEroSINho
EDoC/2019/46901
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
14, apenas no original.
Despacho do Senhor presidente: “À Câmara. 
29.08.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa do pagamento de ta-
xas pela interrupção de trânsito, relativa à rea-
lização do evento “Serzedo Cultural”, realizado 
de 27 de julho até ao dia 03 de agosto de 2019, 
no montante de €241,08 (duzentos e quarenta 
e um euros e oito cêntimos), correspondente 
a 70% do valor total de €344,40 (trezentos e 
quarenta e quatro euros e quarenta cêntimos), 
solicitado pela união de Freguesias de Serzedo 
e perosinho, nos termos informados.
AuTorIZAçÃo ESpECIAL DE CIrCuLAçÃo 
pArA oS SEguINTES vEÍCuLoS pESADoS: 
20-70-pr, 89-32-ph, 80-63-TF, 48-38-Qg, 04-
CQ-09, 71-47-pg, 92-58-pB E 46-ES-43 pArA 
pErMISSÃo DE CIrCuLAçÃo No INTErIor 
DA ZoNA DELIMITADA ENTrE A A1, roTuNDA 
DE SANTo ovÍDIo, AvENIDA DA rEpÚBLICA, 
AvENIDA vASCo DA gAMA (E.N.222) E Av. D. 
JoÃo II (vL9), vÁLIDo por 12 MESES
EDoC/2019/48678
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
15, apenas no original.
Despacho do Senhor presidente: “À Câmara. 
10.09.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD, 
aprovar a autorização especial de circulação 
para os seguintes veículos pesados: 20-70-pr, 
89-32-ph, 80-63-TF, 48-38-Qg, 04-CQ-09, 71-
47-pg, 92-58-pB E 46-ES-43 para permissão de 
circulação no interior da zona delimitada entre 

a A1, rotunda de Santo ovídio, Avenida da re-
pública, Avenida vasco da gama (E.N.222) e Av. 
D. João II (vL9), válido por 12 meses, nos ter-
mos informados.
AuTorIZAçÃo ESpECIAL DE CIrCuLAçÃo 
pArA oS SEguINTES vEÍCuLoS pESADoS: 
01-gp-33, 03-Eg-01, 09-BZ-03, 17-82-Xr, 17-
hD-22, 27-68-rN, 44-99-ZZ, 45-03-ZZ, 45-08-
ZZ, 45-09-ZZ, 60-TS-57, 63-go-28, 67-vv-78, 
67-vv-79, 73-CE-74, 73-CE-88, 78-37-Zh, 85-
NJ-66 E 87-uL-27 pArA pErMISSÃo DE CIr-
CuLAçÃo No INTErIor DA ZoNA DELIMITA-
DA ENTrE A A1, roTuNDA DE SANTo ovÍDIo, 
AvENIDA DA rEpÚBLICA, AvENIDA vASCo 
DA gAMA (E.N.222) E Av. D. JoÃo II (vL9), 
ATÉ 31 DE MArço DE 2020
EDoC/2019/53418
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
16, apenas no original.
Despacho do Senhor presidente: “À Câmara. 
11.09.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD, 
aprovar a autorização especial de circulação 
para os seguintes veículos pesados: 01-gp-33, 
03-Eg-01, 09-BZ-03, 17-82-Xr, 17-hD-22, 27-
68-rN, 44-99-ZZ, 45-03-ZZ, 45-08-ZZ, 45-09-
ZZ, 60-TS-57, 63-go-28, 67-vv-78, 67-vv-79, 
73-CE-74, 73-CE-88, 78-37-Zh, 85-NJ-66 E 87-
uL-27 para permissão de circulação no interior 
da zona delimitada entre a A1, rotunda de San-
to ovídio, Avenida da república, Avenida vasco 
da gama (E.N.222) e Av. D. João II (vL9), até 31 
de março de 2020, nos termos informados.
propoSTA DE ACrÉSCIMo DE LugArES ÀS 
ZoNAS DE ESTACIoNAMENTo DE DurAçÃo 
LIMITADA 2019, AprESENTADA pELA pAr-
QuEgIL
EDoC/2019/54875
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
17, apenas no original.
Despacho do Senhor presidente: “À Câmara. 
10.09.2019”
o Senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro disse verificar na documentação for-
necida, que o presente processo de concessão 
teve três fases, pelo que, presume que a pre-
sente atribuição de lugares esteja relacionada 
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com uma das fases já implementadas. Disse 
que a 3ª fase ainda está para ser implementada 
desde 2017, perguntando por que razão a mes-
ma ainda não se concretizou. 
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues disse que a presente 
questão ainda não diz respeito à 3ª fase e que 
a Câmara está, com estes lugares de estacio-
namento, a compensar a contrapartida que foi 
prometida à parque gil, pela retirada do esta-
cionamento na zona da Serra do pilar. Que esta 
decisão não compensa integralmente as perdas 
havidas e haverá lugar a uma eventual compen-
sação financeira. Disse que a 3ª fase dirá res-
peito ao surgimento de novas zonas urbanas, 
por exemplo as zonas da vL9, que já estavam 
previstas e não estão implementadas. Que se 
está a tratar de um dossier, com um pressupos-
to que consiste em a Câmara não pagar, por in-
demnização, pela retirada dos lugares que esta-
vam previstos no contrato.  
o Senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro disse que o contrato é muito flexível, 
porque permite ampliar os lugares, permite re-
duzir os lugares e permite, inclusive, resolver o 
contrato mediante uma indemnização que está 
definida, perguntando como é que a Câmara 
prevê cumprir o contrato. 
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse que a Câmara não 
pretende resolver o contrato neste momento, 
porque ele já foi pago à Câmara, ou seja, a Câ-
mara recebeu cerca de 20 milhões de euros por 
um contrato de ocupação de espaço público 
para estacionamento pago, pelo período de 25 
anos. Que aquilo que acontece, é que a Câma-
ra “anterior” recebeu de liquidez os 20 milhões 
à cabeça e agora os cidadãos pensam que es-
tão a pagar o estacionamento à Câmara, mas 
estão a pagar à empresa e a Câmara recebe 
zero. Que aquilo que se está a fazer, é tentar o 
equilíbrio contratual que estava previsto inicial-
mente, que a Câmara assinou e recebeu o valor 
da concessão e evitar a devolução do dinhei-
ro. Que o contrato para salvaguarda das partes, 
prevê todas as eventualidades, mas é evidente 
que, neste momento, se liquidasse o contrato, o 
volume indemnizatório a dar ao parque gil, se-
guramente superior a 10 milhões de euros, seria 
incomportável. Que do seu ponto de vista, e já 

o tem afirmado em algumas situações, este tipo 
de contratos deveriam ser de curta duração e 
os contratos plurianuais deveriam ter rendas 
plurianuais. 
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura referiu-se ao nº 11 da cláusula 8ª, pergun-
tando se a questão foi ponderada ou não. 
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues disse que a questão 
do interesse público foi ponderada, o proble-
ma é como dizer que é “interesse público”, por-
que ele existiria se, por exemplo, no âmbito da 
construção da praça, houvesse a necessidade 
de se encontrar uma forma de suprimir alguns 
lugares, ou seja, não é fácil dizer “concretizar o 
interesse público”, porque ele tem que ser juri-
dicamente objetivado. Quanto aos cartões de 
residente e à forma como a Câmara tem gerido 
os mesmos, depende mais da flexibilidade que 
eles têm dado à Câmara, do que propriamente 
do rigor contratual que eles se sintam obriga-
dos a cumprir, porque, na verdade, isso não está 
suficientemente clarificado em lado nenhum.
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD, 
aprovar a proposta de acréscimo de lugares às 
zonas de estacionamento de duração limitada 
2019, apresentada pela parquegil, nos termos 
informados.
CoNCurSo DE FoTogrAFIA “CAMINhA 
CoNNoSCo…EM gAIA”, No âMBITo SA SEMA-
NA EuropEIA DA MoBILIDADE 2019 – ACEI-
TAçÃo DA ToTALIDADE DAS CANDIDATurAS 
SuBMETIDAS
EDoC/2019/33978
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
18, apenas no original.
Despacho do Senhor presidente: “À Câmara. 
10.09.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, acei-
tar a totalidade das candidaturas submetidas 
no concurso de fotografia “Caminha connos-
co…em gaia”, no âmbito da Semana Europeia 
da Mobilidade 2019, nos termos informados.
Saiu da reunião o Senhor vereador, Dr. Elísio 
Ferreira pinto.
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DIreÇÃo mUNICIPAL PArA A INCLUSÃo 
SoCIAL

pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA uTILIZAçÃo DA pISCINA Mu-
NICIpAL DE vILA D’ESTE, AoS uTENTES Do 
CENTro SoCIAL DE SÃo pEDro DE vILAr 
Do pArAÍSo, IpSS, No vALor DE €112.50 
(CENTo E DoZE EuroS E CINQuENTA CÊN-
TIMoS), DurANTE o pErÍoDo ENTrE 07 DE 
MAIo E 01 DE JuLho DE 2019, SoLICITADo 
pELo CENTro SoCIAL DE SÃo pEDro DE vI-
LAr Do pArAÍSo, IpSS
EDoC/2019/25290
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
19, apenas no original.
Despacho do Senhor presidente: “À Câmara. 
05.09.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela utilização da piscina municipal 
de vila d’Este, aos utentes do Centro Social de 
São pedro de vilar do paraíso, IpSS, no valor de 
€112.50 (cento e doze euros e cinquenta cênti-
mos), durante o período entre 07 de maio e 01 
de julho de 2019, solicitado pelo Centro Social 
de São pedro de vilar do paraíso, IpSS, nos ter-
mos informados.
Entrou na reunião o Senhor vereador, Dr. Elísio 
Ferreira pinto.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA uTILIZAçÃo DA pISCINA Mu-
NICIpAL AurorA CuNhA, AoS ALuNoS DA 
ACADEMIA SÉNIor DE pEDroSo E SEIXEZE-
Lo, DurANTE o ANo LETIvo DE 2019/2020, 
No vALor DE €9.030,00 (NovE MIL E TrINTA 
EuroS), SoLICITADo pELA uNIÃo DE FrE-
guESIAS DE pEDroSo E SEIXEZELo
EDoC/2019/51563
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
20, apenas no original.
Despacho do Senhor presidente: “À Câmara. 
05.09.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela utilização da piscina municipal 
Aurora Cunha, aos alunos da Academia Sénior 
de pedroso e Seixezelo, durante o ano letivo de 
2019/2020, no valor de €9.030,00 (nove mil e 

trinta euros), solicitado pela união de Fregue-
sias de pedroso e Seixezelo, nos termos infor-
mados.
Saiu da reunião o Senhor vereador, Dr. Elísio 
Ferreira pinto.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA uTILIZAçÃo DA pISCINA Mu-
NICIpAL DE vILA D’ESTE, AoS uTENTES Do 
CENTro SoCIAL DE SÃo pEDro DE vILAr 
Do pArAÍSo, IpSS, No vALor DE €785.00 
(SETECENToS E oITENTA E CINCo EuroS), 
DurANTE o ANo LETIvo DE 2019/2020, So-
LICITADo pELo CENTro SoCIAL DE SÃo pE-
Dro DE vILAr Do pArAÍSo, IpSS
EDoC/2019/52560
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
21, apenas no original.
Despacho do Senhor presidente: “À Câmara. 
05.09.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela utilização da piscina municipal 
de vila d’Este, aos utentes do Centro Social de 
São pedro de vilar do paraíso, IpSS, no valor de 
€785.00 (setecentos e oitenta e cinco euros), 
durante o ano letivo de 2019/2020, solicitado 
pelo Centro Social de São pedro de vilar do pa-
raíso, IpSS, nos termos informados.
Entrou na reunião o Senhor vereador, Dr. Elísio 
Ferreira pinto.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA uTILIZAçÃo DA pISCINA Mu-
NICIpAL DE vILA D’ESTE, AoS uTENTES DA 
AppDA – ASSoCIAçÃo porTuguESA pArA 
AS pErTurBAçÕES Do DESENvoLvIMENTo 
E AuTISMo, No vALor DE €2.700,00 (DoIS 
MIL E SETECENToS EuroS), DurANTE o 
ANo LETIvo DE 2019/2020, SoLICITADo 
pELA AppDA – ASSoCIAçÃo porTuguESA 
pArA AS pErTurBAçÕES Do DESENvoLvI-
MENTo E AuTISMo
EDoC/2019/50884
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
22, apenas no original.
Despacho do Senhor presidente: “À Câmara. 
05.09.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
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de taxas pela utilização da piscina municipal de 
vila d’Este, aos utentes da AppDA – Associação 
portuguesa para as perturbações do Desenvol-
vimento e Autismo, no valor de €2.700,00 (dois 
mil e setecentos euros), durante o ano letivo de 
2019/2020, solicitado pela AppDA – Associação 
portuguesa para as perturbações do Desenvol-
vimento e Autismo, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA uTILIZAçÃo DA pISCINA Mu-
NICIpAL DA grANJA, AoS uTENTES DA uNI-
vErSIDADE SÉNIor DA ASSoCIAçÃo DES-
porTIvA E CuLTurAL DE SANTA ISABEL, 
No vALor DE €2.690,63 (DoIS MIL SEISCEN-
ToS E NovENTA EuroS E SESSENTA E TrÊS 
CÊNTIMoS), DurANTE o ANo LETIvo DE 
2019/2020, SoLICITADo pELA ASSoCIAçÃo 
DESporTIvA E CuLTurAL DE SANTA ISABEL
EDoC/2019/51726
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
23, apenas no original.
Despacho do Senhor presidente: “À Câmara. 
05.09.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela utilização da piscina municipal 
da granja, aos utentes da universidade Sénior 
da Associação Desportiva e Cultural de Santa 
Isabel, no valor de €2.690,63 (dois mil seiscen-
tos e noventa euros e sessenta e três cêntimos), 
durante o ano letivo de 2019/2020, solicitado 
pela Associação Desportiva e Cultural de Santa 
Isabel, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA uTILIZAçÃo DA pISCINA Mu-
NICIpAL DE vILA D’ESTE, AoS uTENTES DA 
ASSoCIAçÃo STrEET’S SouL, No vALor 
DE €1.650,00 (MIL SEISCENToS E CINQuEN-
TA EuroS), DurANTE o ANo LETIvo DE 
2019/2020, SoLICITADo pELA ASSoCIAçÃo 
STrEET’S SouL 
EDoC/2019/52547
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
24, apenas no original.
Despacho do Senhor presidente: “À Câmara. 
05.09.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamen-

to de taxas pela utilização da piscina munici-
pal de vila d’Este, aos utentes da Associação 
STrEET’S SouL, no valor de €1.650,00 (mil 
seiscentos e cinquenta euros), durante o ano 
letivo de 2019/2020, solicitado pela Associação 
STrEET’S SouL, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA uTILIZAçÃo DA pISCINA Mu-
NICIpAL AurorA CuNhA, AoS ALuNoS 
DA uNIvErSIDADE SÉNIor DE AvINTES DA 
ACMA – ASSoCIAçÃo CuLTurAL E MuSICAL 
DE AvINTES, No vALor DE €2.231,25 (DoIS 
MIL DuZENToS E TrINTA E uM EuroS E vIN-
TE E CINCo CÊNTIMoS), DurANTE o ANo LE-
TIvo DE 2019/2020, SoLICITADo pELA ACMA 
– ASSoCIAçÃo CuLTurAL E MuSICAL DE 
AvINTES
EDoC/2019/51768
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
25, apenas no original.
Despacho do Senhor presidente: “À Câmara. 
05.09.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela utilização da piscina municipal 
Aurora Cunha, aos alunos da universidade Sé-
nior de Avintes da ACMA – Associação Cultural 
e Musical de Avintes, no valor de €2.231,25 (dois 
mil duzentos e trinta e um euros e vinte e cinco 
cêntimos), durante o ano letivo de 2019/2020, 
solicitado pela ACMA – Associação Cultural e 
Musical de Avintes, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA uTILIZAçÃo DA pISCINA Mu-
NICIpAL DE vILA D’ESTE, ÀS CrIANçAS DA 
ASSoCIAçÃo DE pAIS Do INFANTÁrIo DA 
ESCoLA prEpArATÓrIA DE CANELAS, No 
vALor DE €2.400,00 (DoIS MIL E QuATro-
CENToS EuroS), DurANTE o ANo LETIvo 
DE 2019/2020, SoLICITADo pELA INSTITuI-
çÃo “CASA DAS hISTÓrIAS” 
EDoC/2019/50920
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
26, apenas no original.
Despacho do Senhor presidente: “À Câmara. 
05.09.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
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de taxas pela utilização da piscina municipal de 
vila d’Este, às crianças da Associação de pais 
do Infantário da Escola preparatória de Canelas, 
no valor de €2.400,00 (dois mil e quatrocentos 
euros), durante o ano letivo de 2019/2020, soli-
citado pela Instituição “Casa das histórias”, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA uTILIZAçÃo DA pISCINA MuNI-
CIpAL MArAvEDI, AoS ALuNoS Do AgrupA-
MENTo DE ESCoLAS ANTÓNIo SÉrgIo, No 
vALor DE €5.100,00 (CINCo MIL E CEM Eu-
roS), DurANTE o ANo LETIvo DE 2019/2020, 
SoLICITADo pELo AgrupAMENTo DE ESCo-
LAS ANTÓNIo SÉrgIo
EDoC/2019/51177
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
27, apenas no original.
Despacho do Senhor presidente: “À Câmara. 
05.09.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamen-
to de taxas pela utilização da piscina munici-
pal Maravedi, aos alunos do Agrupamento de 
Escolas António Sérgio, no valor de €5.100,00 
(cinco mil e cem euros), durante o ano letivo 
de 2019/2020, solicitado pelo Agrupamento de 
Escolas António Sérgio, nos termos informados.
Saiu da reunião o Senhor vereador, Eng.º patro-
cínio Miguel vieira de Azevedo
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA uTILIZAçÃo DA pISCINA Mu-
NICIpAL DE LEvEr, AoS uTENTES DA ASSo-
CIAçÃo pArA o DESENvoLvIMENTo SoCIAL 
DE oLIvAL – oLIvAL SoCIAL, No vALor DE 
€1.350,00 (MIL TrEZENToS E CINQuENTA Eu-
roS), DurANTE o ANo LETIvo DE 2019/2020, 
SoLICITADo pELA ASSoCIAçÃo pArA o DE-
SENvoLvIMENTo SoCIAL DE oLIvAL – oLI-
vAL SoCIAL
EDoC/2019/51815
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
28, apenas no original.
Despacho do Senhor presidente: “À Câmara. 
05.09.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela utilização da piscina municipal de 

Lever, aos utentes da Associação para o Desen-
volvimento Social de olival – olival Social, no 
valor de €1.350,00 (mil trezentos e cinquenta 
euros), durante o ano letivo de 2019/2020, soli-
citado pela Associação para o Desenvolvimen-
to Social de olival – olival Social, nos termos 
informados.
Entrou na reunião o Senhor vereador, Eng.º pa-
trocínio Miguel vieira de Azevedo
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA uTILIZAçÃo DA pISCINA MuNI-
CIpAL MArAvEDI, AoS ALuNoS Do Agru-
pAMENTo DE ESCoLAS Dr. CoSTA MAToS, 
No vALor DE €4.950,00 (QuATro MIL No-
vECENToS E CINQuENTA EuroS), DurANTE 
o ANo LETIvo DE 2019/2020, SoLICITADo 
pELo AgrupAMENTo DE ESCoLAS Dr. CoS-
TA MAToS
EDoC/2019/53158
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
29, apenas no original.
Despacho do Senhor presidente: “À Câmara. 
05.09.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela utilização da piscina municipal de 
Maravedi, aos alunos do Agrupamento de Es-
colas Dr. Costa Matos, no valor de €4.950,00 
(quatro mil novecentos e cinquenta euros), du-
rante o ano letivo de 2019/2020, solicitado pelo 
Agrupamento de Escolas Dr. Costa Matos, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA uTILIZAçÃo DA pISCINA Mu-
NICIpAL DA grANJA, AoS uTENTES DA ISS, 
Ip porTo – CENTro DE rEABILITAçÃo DA 
grANJA, No vALor DE €3.637,52 (TrÊS 
MIL SEISCENToS E TrINTA E SETE EuroS E 
CINQuENTA E DoIS CÊNTIMoS), DurANTE 
o ANo LETIvo DE 2019/2020, SoLICITADo 
pELA ISS, Ip porTo – CENTro DE rEABILITA-
çÃo DA grANJA
EDoC/2019/51875
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
30, apenas no original.
Despacho do Senhor presidente: “À Câmara. 
05.09.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
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aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela utilização da piscina municipal da 
granja, aos utentes da ISS, Ip porto – Centro de 
reabilitação da granja, no valor de €3.637,52 
(três mil seiscentos e trinta e sete euros e cin-
quenta e dois cêntimos), durante o ano letivo 
de 2019/2020, solicitado pela ISS, Ip porto – 
Centro de reabilitação da granja, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA uTILIZAçÃo DA pISCINA Mu-
NICIpAL AurorA CuNhA, AoS uTENTES DA 
ASSoCIAçÃo ABrIgo SEguro – ASSoCIA-
çÃo DE SoLIDArIEDADE SoCIAL, No vA-
Lor DE €675,00 (SEISCENToS E SETENTA E 
CINCo EuroS), DurANTE o ANo LETIvo DE 
2019/2020, SoLICITADo pELA ASSoCIAçÃo 
ABrIgo SEguro – ASSoCIAçÃo DE SoLIDA-
rIEDADE SoCIAL
EDoC/2019/51160
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
31, apenas no original.
Despacho do Senhor presidente: “À Câmara. 
05.09.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamen-
to de taxas pela utilização da piscina munici-
pal Aurora Cunha, aos utentes da Associação 
Abrigo Seguro – Associação de Solidariedade 
Social, no valor de €675,00 (seiscentos e se-
tenta e cinco euros), durante o ano letivo de 
2019/2020, solicitado pela Associação Abrigo 
Seguro – Associação de Solidariedade Social, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA uTILIZAçÃo DA pISCINA Mu-
NICIpAL DA grANJA, AoS ALuNoS DA uNI-
vErSIDADE SÉNIor DE CANELAS DA ASSo-
CIAçÃo DESporTIvA E CuLTurAL DE SANTA 
ISABEL, No vALor DE €3.300,00 (TrÊS MIL E 
TrEZENToS EuroS), DurANTE o ANo LETI-
vo DE 2019/2020, SoLICITADo pELA ASSo-
CIAçÃo DESporTIvA E CuLTurAL DE SANTA 
ISABEL
EDoC/2019/52532
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
32, apenas no original.
Despacho do Senhor presidente: “À Câmara. 

05.09.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela utilização da piscina municipal 
da granja, aos alunos da universidade Sénior 
de Canelas da Associação Desportiva e Cultu-
ral de Santa Isabel, no valor de €3.300,00 (três 
mil e trezentos euros), durante o ano letivo de 
2019/2020, solicitado pela Associação Despor-
tiva e Cultural de Santa Isabel, nos termos in-
formados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA uTILIZAçÃo DA pISCINA MuNI-
CIpAL MArAvEDI, AoS ATLETAS Do CLuBE 
DESporTIvo E CuLTurAL DA AppACDM, No 
vALor DE €2.750,00 (DoIS MIL SETECENToS 
E CINQuENTA EuroS), DurANTE o ANo LE-
TIvo DE 2019/2020, SoLICITADo pELo CLu-
BE DESporTIvo E CuLTurAL DA AppACDM
EDoC/2019/51184
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
33, apenas no original.
Despacho do Senhor presidente: “À Câmara. 
05.09.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela utilização da piscina municipal 
Maravedi, aos atletas do Clube Desportivo e 
Cultural da AppACDM, no valor de €2.750,00 
(dois mil setecentos e cinquenta euros), duran-
te o ano letivo de 2019/2020, solicitado pelo 
Clube Desportivo e Cultural da AppACDM, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA uTILIZAçÃo DA pISCINA MuNI-
CIpAL DA grANJA, AoS ALuNoS DA ASSo-
CIAçÃo DESporTIvA E CuLTurAL DE SANTA 
ISABEL, No vALor DE €450,00 (QuATro-
CENToS E CINQuENTA EuroS), DurANTE o 
ANo LETIvo DE 2018/2019, SoLICITADo pELA 
ASSoCIAçÃo DESporTIvA E CuLTurAL DE 
SANTA ISABEL
EDoC/2019/56027
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
34, apenas no original.
Despacho do Senhor presidente: “À Câmara. 
05.09.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
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aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela utilização da piscina municipal da 
granja, aos alunos da Associação Desportiva e 
Cultural de Santa Isabel, no valor de €450,00 
(quatrocentos e cinquenta euros), durante o 
ano letivo de 2018/2019, solicitado pela Asso-
ciação Desportiva e Cultural de Santa Isabel, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA uTILIZAçÃo DA pISCINA Mu-
NICIpAL DE vILA D’ESTE, AoS uTENTES Do 
CENTro SoCIAL E pAroQuIAL DE vILAr 
DE ANDorINho, No vALor DE €787,50 (SE-
TECENToS E oITENTA E SETE EuroS E CIN-
QuENTA CÊNTIMoS), DurANTE o ANo LETI-
vo DE 2019/2020, SoLICITADo pELo CENTro 
SoCIAL E pAroQuIAL DE vILAr DE ANDorI-
Nho
EDoC/2019/50873
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
35, apenas no original.
Despacho do Senhor presidente: “À Câmara. 
10.09.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela utilização da piscina municipal de 
vila d’Este, aos utentes do Centro Social e paro-
quial de vilar de Andorinho, no valor de €787,50 
(setecentos e oitenta e sete euros e cinquenta 
cêntimos), durante o ano letivo de 2019/2020, 
solicitado pelo Centro Social e paroquial de vi-
lar de Andorinho, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA uTILIZAçÃo DA pISCINA Mu-
NICIpAL, A MArIA ISABEL DA SILvA CuNhA, 
hELoÍSA DA SILvA CuNhA, JoÃo ANDrÉ 
DA SILvA CuNhA, MArA FErNANDA DA SIL-
vA CuNhA, DÉBorA DA SILvA CuNhA E pE-
TrA MArIA DA SILvA CuNhA, No vALor DE 
€2.850,00 (DoIS MIL oIToCENToS E CIN-
QuENTA EuroS), DurANTE o ANo LETIvo 
DE 2019/2020, SoLICITADo por JorgE AL-
FrEDo goNçALvES DA CuNhA
EDoC/2019/42706
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
36, apenas no original.
Despacho do Senhor presidente: “À Câmara. 
10.09.2019”

Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa do pagamento de ta-
xas pela utilização da piscina municipal a Maria 
Isabel da Silva Cunha, heloísa da Silva Cunha, 
João André da Silva Cunha, Mara Fernanda da 
Silva Cunha, Débora da Silva Cunha e petra Ma-
ria da Silva Cunha, no valor de €2.850,00 (dois 
mil oitocentos e cinquenta euros), durante o 
ano letivo de 2019/2020, solicitado por Jorge 
Alfredo gonçalves da Cunha, nos termos infor-
mados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA uTILIZAçÃo DA pISCINA MuNI-
CIpAL MArAvEDI, A ALZIrA FErNANDA DA 
SILvA LApA, No vALor DE €500,00 (QuI-
NhENToS EuroS), DurANTE o ANo LETIvo 
DE 2019/2020, SoLICITADo por ALZIrA FEr-
NANDA DA SILvA LApA
EDoC/2019/53763
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
37, apenas no original.
Despacho do Senhor presidente: “À Câmara. 
10.09.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela utilização da piscina municipal 
Maravedi, a Alzira Fernanda da Silva Lapa, no 
valor de €500,00 (quinhentos euros), durante 
o ano letivo de 2019/2020, solicitado por Alzira 
Fernanda da Silva Lapa, nos termos informados.
pEDIDo DE ApoIo ECoNÓMICo No âMBITo 
Do progrAMA MuNICIpAL gAIA+INCLuSIvA 
– EIXo ApoIo NA CArÊNCIA ECoNÓMICA E 
EMErgÊNCIA SoCIAL, SoLICITADo por ALI-
CE roSA DA SILvA
EDoC/2019/55052
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
38, apenas no original.
Despacho do Senhor presidente: “À Câmara. 
10.09.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de apoio económico no âmbi-
to do programa Municipal gaia+Inclusiva – Eixo 
Apoio na Carência Económica e Emergência 
Social, solicitado por Alice rosa da Silva, 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 
“FEIrA DE SÃo MATEuS DE ArNELAS”, A 
rEALIZAr No DIA 21 DE SETEMBro DE 2019, 
No vALor DE €52,78 (CINQuENTA E DoIS 
EuroS E SETENTA E oITo CÊNTIMoS), So-
LICITADo pELA uNIÃo DE FrEguESIAS DE 
SANDIM, oLIvAL, LEvEr E CrESTuMA EM 
pArCErIA CoM A CoMISSÃo DE FESTAS
EDoC/2019/53946
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
39, apenas no original.
Despacho do Senhor presidente: “À Câmara. 
05.09.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa devida pela emissão de licença espe-
cial de ruído relativa ao evento “Feira de São 
Mateus de Arnelas”, a realizar no dia 21 de se-
tembro de 2019, no valor de €52,78 (cinquenta 
e dois euros e setenta e oito cêntimos), solicita-
do pela união de Freguesias de Sandim, olival, 
Lever e Crestuma em parceria com a Comissão 
de Festas, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“FESTA EM hoNrA Do SENhor DA vErA 
CruZ”, rEALIZADo DE 13 A 15 DE SETEMBro 
DE 2019, No vALor DE €81,78 (oITENTA E uM 
EuroS E SETENTA E oITo CÊNTIMoS), So-
LICITADo pELA uNIÃo DE FrEguESIAS DE 
SANTA MArINhA E SÃo pEDro DA AFurA-
DA EM pArCErIA CoM A CoNFrArIA Do SE-
Nhor DA vErA CruZ
EDoC/2019/53980
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
40, apenas no original.
Despacho do Senhor presidente: “À Câmara. 
05.09.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa devida pela emissão de licença especial 
de ruído relativa ao evento “Festa em honra do 
Senhor da vera Cruz”, realizado de 13 a 15 de 

setembro de 2019, no valor de €81,78 (oitenta 
e um euros e setenta e oito cêntimos), solici-
tado pela união de Freguesias de Santa Mari-
nha e São pedro da Afurada em parceria com a 
Confraria do Senhor da vera Cruz, 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 NoSSA SENhorA DAS 
FoNTES”, rEALIZADo ENTrE oS DIAS 06 E 09 
DE SETEMBro DE 2019, No vALor DE €161,90 
(CENTo E SESSENTA E uM EuroS E NovEN-
TA CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA JuNTA DE 
FrEguESIA DE SErZEDo E pEroSINho
EDoC/2019/54422
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
41, apenas no original.
Despacho do Senhor presidente: “À Câmara. 
05.09.2019”
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 das Fontes”, realizado entre os 
dias 06 e 09 de setembro de 2019, no valor de 
€161,90 (cento e sessenta e um euros e noventa 
cêntimos), solicitado pela Junta de Freguesia 
de Serzedo e perosinho, nos termos informa-
dos.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“FESTA DA FrANCESINhA”, rEALIZADo No 
DIA 07 DE SETEMBro DE 2019, No vALor DE 
€64,39 (SESSENTA E QuATro EuroS E TrIN-
TA E NovE CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA 
JuNTA DE FrEguESIA DE SÃo FÉLIX DA MA-
rINhA
EDoC/2019/54098
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
42, apenas no original.
Despacho do Senhor presidente: “À Câmara. 
05.09.2019”
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 da Francesi-
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nha”, realizado no dia 07 de setembro de 2019, 
no valor de €64,39 (sessenta e quatro euros e 
trinta e nove 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 Do SENhor DoS AFLI-
ToS E SANTA BÁrBArA”, rEALIZADo DE 13 
A 15 DE SETEMBro DE 2019, No vALor DE 
€81,78 (oITENTA E uM EuroS E SETENTA E 
oITo CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA FÁBrI-
CA DA IgrEJA pAroQuIAL DE SANTA BÁr-
BArA DE CoIMBrÕES
EDoC/2019/54645
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
43, apenas no original.
Despacho do Senhor presidente: “À Câmara. 
10.09.2019”
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 e Santa Bárbara”, reali-
zado de 13 a 15 de setembro de 2019, no valor 
de €81,78 (oitenta e um euros e setenta e oito 
cêntimos), solicitado pela Fábrica da Igreja pa-
roquial de Santa Bárbara de Coimbrões, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“FESTA DE AprESENTAçÃo DoS ESCALÕES 
DE FuTSAL”, rEALIZADo NoS DIAS 06 E 07 
DE SETEMBro DE 2019, No vALor DE €57.39 
(CINQuENTA E SETE EuroS E TrINTA E NovE 
CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA ASSoCIAçÃo 
DESporTIvA E CuLTurAL DE SANTA ISABEL
EDoC/2019/55260
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
44, apenas no original.
Despacho do Senhor presidente: “À Câmara. 
10.09.2019”
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 de apre-

sentação dos escalões de Futsal”, realizado nos 
dias 06 e 07 de setembro de 2019, no valor de 
€57.39 (cinquenta e sete euros e trinta e nove 
cêntimos), solicitado pela Associação Despor-
tiva e Cultural de Santa Isabel, nos termos in-
formados.
pEDIDo DE CErTIDÃo DE CoNSTITuIçÃo DE 
rEgIME DE CoMproprIEDADE, SoLICITADo 
por MArgArIDA DA CoNCEIçÃo FErNAN-
DES CArDoSo SÁ MArQuES – proCº 4527/19 
– CErT – uNIÃo DE FrEguESIAS DE SANDIM, 
oLIvAL, LEvEr E CrESTuMA
EDoC/2019/56060
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
45, apenas no original.
Despacho do Senhor presidente: “À Câmara. 
10.09.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD, 
aprovar o pedido de certidão de constituição 
de regime de compropriedade, solicitado por 
Margarida da Conceição Fernandes Cardoso Sá 
Marques, procº 4527/19 – CErT, união de Fre-
guesias de Sandim, olival, Lever e Crestuma, 
nos termos informados.
pEDIDo DE CErTIDÃo DE CoNSTITuIçÃo DE 
rEgIME DE CoMproprIEDADE, SoLICITADo 
por MArgArIDA DA CoNCEIçÃo FErNAN-
DES CArDoSo SÁ MArQuES – proCº 4529/19 
– CErT – uNIÃo DE FrEguESIAS DE SANDIM, 
oLIvAL, LEvEr E CrESTuMA
EDoC/2019/56067
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
46, apenas no original.
Despacho do Senhor presidente: “À Câmara. 
10.09.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD, 
aprovar o pedido de certidão de constituição 
de regime de compropriedade, solicitado por 
Margarida da Conceição Fernandes Cardoso Sá 
Marques, procº 4529/19 – CErT, união de Fre-
guesias de Sandim, olival, Lever e Crestuma, 
nos termos informados.
Foi presente o rESuMo DIÁrIo DE TESourA-
rIA que se anexa no final por fotocópia, sob o 
nº 47, apenas no original.
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.



37

 nº 107 | setembro 2019 | boletim municipal

cÂmara municipal

o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues deu início à INTErvENçÃo 
DoS SENhorES MuNÍCIpES:
Camila rosa pereira da rocha - Disse estar a 
aguardar uma habitação social da Câmara.
Maria Fernanda Castro Santos - referiu-se a 
três eucaliptos existentes próximos da sua 
habitação, os quais são de grande porte e re-
presentam risco de incêndio. referiu-se aos 
transportes públicos em vila Nova de gaia, no-
meadamente aos STCp, dizendo que valadares 
necessitava de transportes com maior frequên-
cia.
Aurora Carvalho dos Santos - Confirmou a in-
tervenção que a Sr.ª D. Isabel Ferreira gonçal-
ves irá fazer de seguida. 
Isabel Ferreira gonçalves - Disse ser vende-
dora ambulante e que exerce a sua atividade 
próximo do cemitério de Coimbrões, possuindo 
documentos que o provam. Que sempre exer-
ceu a sua atividade dentro da legalidade e que 
tem uma licença de vendedora ambulante des-
de 2011, a qual foi atualizada em 6 de julho de 
2019. Que no local onde exerce a sua atividade, 
existem três floristas que constantemente cha-
mam a polícia municipal. Que terá pedido uma 
audiência com o Sr. vereador Dr. guilherme 
Aguiar, o qual foi recusado, tendo sido atendida 
pela Drª Cláudia Teixeira que terá referido que 
iria deslocar-se ao local para analisar a situação 
e, até ao momento, ainda não obteve qualquer 
resposta por escrito.   
paulo Jorge oliveira dos reis - referiu-se à re-
colha, separação e reciclagem de resíduos na 
Avenida da república.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues relativamente à intervenção 
da Srª D. Camila rosa pereira da rocha, disse 
que os serviços estão a analisar a situação e, 
quando houver uma solução, ela será transmiti-
da à Senhora Munícipe.
relativamente à intervenção da Sr.ª Munícipe 
Maria Fernanda Castro Santos, disse que os 
eucaliptos estão identificados e encontram-se 
numa propriedade privada. Que a Câmara irá 
tentar que a situação se resolva rapidamente, 
ou por via normal dos serviços municipais ou 
pelo Tribunal. No que diz respeito aos trans-
portes, disse que tem havido melhorias e que a 
partir de 1 de Janeiro de 2020, altura em que o 

Município de vila Nova de gaia, conjuntamente 
com mais seis Municípios passam a ser proprie-
tários dos STCp, poderá ter uma palavra sobre 
o assunto. 
No que diz respeito à intervenção da Senho-
ra D. Isabel Ferreira gonçalves sugeriu que se 
dirija aos serviços camarários para tratar da 
questão. Que a informação que possui dos ser-
viços é que aquilo que a Sr.ª Munícipe referiu, 
não corresponde à verdade. Que todos têm o 
direito a viver, mas devem fazê-lo com regras 
e, conforme consta no regulamento municipal, 
não pode haver venda de velas e flores a me-
nos de 100 metros dos cemitérios.  Que em vila 
Nova de gaia não há venda ambulante, mas sim 
venda concessionada, pelo que, solicitou que a 
Sr.ª Munícipe se dirija ao serviços para tratar do 
assunto. 
relativamente à intervenção do Senhor paulo 
Jorge oliveira dos reis, disse ouvir com respei-
to e agrado os contributos dos gaienses, inde-
pendentemente de partilhar da mesma opinião 
ou não. Que relativamente à Lipor, disse que 
vila Nova de gaia, Santa Maria da Feira e outros 
municípios, não foram assumidos pela Lipor e, 
na verdade, há uma grande diferença naquilo 
que a Lipor tem feito em prol da reciclagem e 
do tratamento de resíduos e a própria lógica da 
Lipor, que não é uma lógica de aterro, mas uma 
lógica completamente distinta. Disse ter a pre-
tensão de aderir à Lipor, porque os municípios 
que estão na Lipor estão melhor servidos, mas, 
a Câmara tem uma concessão. Que Municípios 
como Lisboa ou Maia são contextos diferen-
tes, porque vila Nova de gaia tem o contexto 
da Suldouro, que é um contexto de aterro e de 
coincineração e não um contexto de reciclagem 
tão forte como o da Lipor. Disse que vila Nova 
de gaia tem recolha de lixo diariamente e em 
algumas zonas do concelho, fruto da pressão 
turística, a recolha do lixo é efetuada duas ve-
zes por dia e tem o maior número de pontos de 
reciclagem, comparativamente com o porto e 
com a Maia, porque o concelho de vila Nova de 
gaia é 4 vezes maior do que o porto.  Que a Câ-
mara lançou um procedimento para a contrata-
ção de moloques, no valor de 350.000 euros, 
para substituir os contentores. Disse que a re-
ciclagem não se faz em maior quantidade, por-
que as pessoas continuam a colocar todos os 



DESPACHOS E ORDENS DE SERVIÇO

Nº 107 | SEtEmbRO 2019 | bOLEtIm mUNICIPAL

38

resíduos no caixote do lixo, não fazendo a se-
paração dos mesmos. Convidou o Sr. Munícipe 
a visitar a Suldouro, em Sermonde, para ver a 
linha de montagem que está instalada, onde os 
funcionários fazem a separação do lixo, quan-
do devia de ser o cidadão a fazê-lo em casa. 
Que a Câmara, pela recolha de lixo, paga 1 mi-
lhão e 100 mil euros por mês. Que os cidadãos 
não fazem a separação do lixo, porque pagam 
a taxa de resíduos sólidos, através da fatura de 
água. Disse que entende o raciocínio dos cida-
dãos, apesar de não concordar com ele e que 
terá assumido que, a partir do dia 1 de janei-
ro de 2020, acaba a taxa de resíduos sólidos, 
esperando que os cidadãos passem a fazer a 
separação dos resíduos. Disse que vila Nova de 
gaia aderiu ao processo da Smart City e já tem 
contratadas papeleiras inteligentes que, além 
de fazerem a gestão da quantidade, fazem o 
amassamento do lixo e é objetivo da Câmara 
fazer mais e melhor. 
E nada mais havendo a tratar, quando eram 18 
horas e 25 minutos, o Senhor presidente da Câ-
mara declarou encerrada a reunião, da qual se 
elaborou a presente ata aprovada, por unani-
midade, nos termos do disposto no nº 1 do art.º 
34.º do CpA e no nº. 1 do art.º 57º do Anexo I da 
Lei nº. 75/2013, de 12 de Setembro, bem como 
do n.º 1 do art.º 11.º do regimento da Câmara 
Municipal de vila Nova de gaia, aprovado pelo 
Executivo na sua reunião de 2019.01.21. 
E eu, Manuela Fernanda da rocha garrido, Di-
retora Municipal de Administração e Finanças e 
Secretária da presente reunião, a subscrevi.
o presidente da Câmara, (Eduardo vítor rodri-
gues)

C.1. DeSPACHoS

DeSPACHo N.º 28/DmeP/2019
Tendo em vista acautelar o normal funciona-
mento dos serviços durante a minha ausência, 
no período de 16 a 20 de setembro de 2019, 
nos termos do disposto no artigo 42º do Códi-
go de procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 4/2015 de 7 de janeiro, de-
lego transitoriamente as minhas competências 
próprias e subdelegadas, no Senhor Arq.º rui 
Manuel Ferreira Bastos, Técnico Superior.
vila Nova de gaia, 13 de setembro de 2019
A Chefe da Divisão de Manutenção de Espaços 
públicos, Eng.ª helga Nair.

DeSPACHo N.º 29/DAQ/2019
A implementação de um único método de trata-
mento das reclamações, Sugestões e Elogios, a 
sistematização de uma gestão de reclamações, 
Sugestões e Elogios, a disponibilização de uma 
estrutura informática (gAQ), para a análise e 
revisão contínua do processo de tratamento e 
melhoria dela decorrente, bem como, a moni-
torização da satisfação do cliente, leva o Muni-
cípio à prestação de um serviço de excelência.
pelo exposto, determino que:
1. As reclamações, Sugestões e Elogios, recebi-
dos por qualquer via, devem tramitar pela ges-
tão Documental - Edoclink;
2. As reclamações, Sugestões e Elogios, são 
enviadas aos serviços competentes para análi-
se, com cópia à Divisão de Auditoria e Qualida-
de (DAQ-TecSup);
3. A informação elaborada pela unidade orgâ-
nica competente é remetida à DAQ, no prazo 
máximo de 10 dias úteis a contar da data da 
receção;
4. No cumprimento dos prazos definidos no 
Código do procedimento Administrativo, em 
articulação o Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de 
abril, Medidas de Modernização Administrativa, 
com as subsequentes alterações, a DAQ elabo-
ra resposta final a enviar ao reclamante;
5. A unidade orgânica competente, sempre 
que necessário, procede ao Estudo de Causas e 
define um plano de Ação para correção e pre-
venção.
paços do Concelho de vila Nova de gaia, 27 de 
setembro de 2019

C. DESpAChoS E orDENS DE SErvIço
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o presidente da Câmara, (prof.º Doutor Eduar-
do vitor rodrigues)

C.2. orDeNS De SerVIÇo

orDem De SerVIÇo Nº 15/2019
por necessidade de afetação de recursos hu-
manos no Departamento de Ambiente e par-
ques urbanos, decorrido o período experimen-
tal acordado entre as partes, determino que a 
trabalhadora Maria do rosário da Costa Filipe 
Almeida, técnica superior, com o n.º de ordem 
2114, passe a exercer funções no referido De-
partamento, com efeitos ao dia 26 de maio de 
2019, deixando a Divisão de Cultura e Juventu-
de.
paços do Concelho de vila Nova de gaia, 18 de 
setembro de 2019
o vereador, Manuel António Correia Monteiro

orDem De SerVIÇo Nº 16/2019
por necessidade de afetação de recursos huma-
nos no Departamento dos Assuntos Jurídicos, 
decorrido o período experimental acordado 
entre as partes, determino que a trabalhadora 
Carla Maria Simões oliveira, técnica superior, 
com o n.º de ordem 2437, passe a exercer fun-
ções no referido Departamento, com efeitos ao 
dia 27 de maio de 2019, deixando a Direção Mu-
nicipal para a Inclusão Social.
paços do Concelho de vila Nova de gaia, 19 de 
setembro de 2019
o vereador, Manuel António Correia Monteiro

D.1. AVISoS

AVS-CmVNG/2019/482
Eduardo vítor rodrigues, presidente da Câ-
mara Municipal de vila Nova de gaia faz saber 
que, em reunião Extraordinária de 5 de agosto 
de 2019, a Câmara Municipal de vila Nova de 
gaia deliberou aprovar a abertura do período 
de participação pública da proposta de Nor-
mas de Instrução dos processos (NIp) em For-
mato Digital, tendo por base a Informação n.º 
9/DMuA/2019 e fixou, nos termos do previsto 
no artigo 101.° do Código do procedimento Ad-
ministrativo, um período de 30 dias úteis para 
apresentação sugestões.
Assim, durante 30 dias, a partir da publicação 
deste aviso, os elementos relativos às NIp es-
tarão disponíveis para consulta na Direção Mu-
nicipal de urbanismo e Ambiente (sita no Lar-
go de Aljubarrota, n.º 13 - entre as 9h00 e as 
16h30) e nas páginas eletrónicas do Município e 
da gaiurb, EM. (www.cm-gaia.pt e www.gaiurb.
pt).
A apresentação de sugestões deverá ser efe-
tuada em impresso próprio, a entregar direta-
mente nos Balcões de Atendimento da gaiurb, 
EM, ou a enviar por correio eletrónico para o 
seguinte endereço: nips@gaiurb.pt
os impressos estarão disponíveis nas páginas 
eletrónicas do Município e da gaiurb e nos Bal-
cões de Atendimento da gaiurb, EM (praça/
Atendimento Municipal - entre 8h30 e as 16h00, 
de segunda a sexta, e entre as 9h00 e as 13h00, 
ao sábado - ou nas instalações da gaiurb, EM 
no Largo de Aljubarrota, n.º 13, entre as 9h00 e 
as 16h30, de segunda a sexta).
paços do Município de vila Nova de gaia, 10 de 
Setembro de 2019
o presidente da Câmara, Eduardo vítor rodri-
gues
Data de publicitação: 10/09/2019

D.2. eDItAIS

eDt-CmVNG/2019/468
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 

D. AvISoS E EDITAIS
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2017
TorNA pÚBLICo que a próxima reunião públi-
ca vai ter lugar no dia 16 de setembro de 2019, 
segunda-feira, pelas 16,00 horas.
Nos termos do disposto no artigo 7.º do regi-
mento da Câmara Municipal de vila Nova de 
gaia, aprovado em reunião de 21 de Janeiro de 
2019, os Munícipes interessados em intervir no 
período aberto ao público, devem inscrever-se 
no gabinete de Atendimento ao Munícipe da 
Câmara até às 16 horas da terça-feira imedia-
tamente anterior à reunião pública agendada 
para aquele dia 16.09.2019.
E para constar se lavrou o presente Edital que 
vai ser afixado no átrio Municipal.
vila Nova de gaia, 26 de agosto de 2019.
o vereador, Manuel António Correia Monteiro
Data de publicitação: 03/09/2019

eDt-CmVNG/2019/469
TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento de policia Municipal, no uso das 
competências subdelegadas pelo Exmo. Se-
nhor vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despa-
cho n.º 58/vMM/2017 de 09 de Novembro:
Faz saber, que nos termos do art.º 166º do Có-
digo da Estrada, fica por este meio notificado 
pEDro DIogENES LEMoS BALIEIro, com úl-
tima morada conhecida na praça Silva Duarte, 
84 – 1º Esq. - Maia, na qualidade de proprietário 
conforme consta na Conservatória do registo 
de Automóveis, de que a polícia Municipal de 
vila Nova de gaia removeu no dia 06/01/2015, 
ao abrigo do art.º 164º do Código da Estrada, 
da rua particular honório Tavares da Costa, 
freguesia de Mafamude, para o Estaleiro Mu-
nicipal, sito na rua do passadouro, Freguesia 
da Madalena, o veículo Ligeiro de passageiros, 
marca renault, modelo Megane, matrícula 23-
70-JE, por se encontrar estacionado em infra-
ção ao art.º24º do rST (C15) conjugado com o 
art.º 164 nº1 alínea i) do Código da Estrada
Dispõe o notificado do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do 
presente Edital, para a reclamação do referido 
veículo, sob pena do mesmo ser considerado 
abandonado e adquirido pela Autarquia, con-
forme o previsto no n.º 4 do art.º 165.º do Có-
digo da Estrada, com as consequências daí re-
sultantes

E para constar se faz o presente Edital que vai 
ser afixado no escaparate do átrio dos paços 
do Concelho
proc. nº 041/DpM/vA/2019
N/ ref.ª: SAI-pMvNg/2019/2492
vila Nova de gaia, 04-09-2019
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 04/09/2019

eDt-CmVNG/2019/470
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 18 respeitante à 
reunião pública realizada no dia 26 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 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, 29 de agosto de 2019.
o vereador, Manuel António Correia Monteiro
Data de publicitação: 04/09/2019

eDt-CmVNG/2019/471
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 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 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 
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quiosque digital, estando a respetiva ata expos-
ta para consulta, junto do Atendimento Munici-
pal.
vila Nova de gaia, 30 de agosto de 2019.
o vereador, Manuel António Correia Monteiro
Data de publicitação: 04/09/2019

eDt-CmVNG/2019/473
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 17 respeitante à reu-
nião 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 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, 29 de agosto de 2019.
o vereador, Manuel António Correia Monteiro
Data de publicitação: 05/09/2019

eDt-CmVNG/2019/475
(proc. 2007/SAL/2018)

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

despacho proferido pelo Senhor vereador do 
pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Manuel 
Monteiro, em 26/11/2018, ao abrigo da subde-
legação de competências constante do des-
pacho n. 47/pCM/2017 de 27 de outubro, o(s) 
proprietário(s), arrendatário(s), usufrutuário(s) 
e demais titulares de direitos reais sobre o ter-
reno, sito na Avenida António Coelho Moreira 
n.º 367, da união de freguesias de gulpilhares 
e valadares, deste município, da intenção desta 
autoridade administrativa ordenar, a execução, 
a promover no prazo de 15 dias úteis, da limpe-
za da vegetação e demais resíduos, existentes 
no referido terreno, promovendo, entre outros, 
a proliferação de insetos e animais rastejantes, 
e constituindo, por conseguinte, um foco de in-
salubridade e de insegurança (risco de incên-
dio) no local, em violação do disposto violação 
do disposto no nº 1 do art.º 50 do regulamento 
do Serviço de gestão de resíduos urbanos e 
Limpeza pública. 
Com efeito, decorre do disposto no citado art.º 
50, nº 1.º, que é fica proibida a existência de ár-
vores, arbustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou 
quaisquer resíduos nos terrenos ou logradouros 
dos prédios rústicos ou urbanos quando cons-
tituam perigo de incêndio, para o ambiente ou 
para a saúde pública, salvaguardando habitats 
protegidos, classificados ou definidos como de 
elevado interesse municipal e/ou espécies pro-
tegidas por lei. 
Mais se notifica que, de acordo com o dispos-
to nos art.ºs 121.º e 122.º, do Código de pro-
cedimento Administrativo, dispõe(m) de 10 
dias úteis para apresentar as alegações, que 
entender(em) por convenientes, face ao teor da 
intenção, que ora lhe(s) veio a ser comunicada. 
Caso não sejam apresentadas alegações por 
escrito, no prazo de 10 dias úteis, a contar da 
presente notificação, a intenção agora comuni-
cada torna-se efetiva, devendo cumprir com o 
determinado no prazo que lhe foi concedido
Mais se notifica que, após o decurso do prazo 
concedido para o efeito, e constatada a manu-
tenção da situação de insalubridade e insegu-
rança detetada, nos termos e para os efeitos do 
disposto no n.º 2 do art.º 149.º e ss. do DL n.º 
442/91, de 15 de novembro, alterado pelo DL n.º 
61/96, de 31/01, aplicável por força do disposto 
no art.º 6.º, do DL n.º 4/2015, de 07/01, será to-
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mada posse administrativa do terreno com vis-
ta à execução coerciva dos trabalhos. 
As quantias relativas às despesas realizadas no 
âmbito da execução coerciva, incluindo quais-
quer indemnizações ou sanções pecuniárias, 
que a administração tenha de suportar para o 
efeito, são de conta dos infratores. 
Ao prazo aqui fixado acresce uma dilação de 
30 dias. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(2007/SAL/2018) poderá ser consultado junto 
da Divisão de Fiscalização e Contraordenações, 
no edifício da gaiurb – urbanismo e habitação, 
EM, sito no Largo Aljubarrota, 13 (ao Cais de 
gaia), em dias úteis, no horário compreendido 
entre as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 
16:00. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: SAI-CMvNg/2019/15100
vila Nova de gaia, 16-07-2019
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 09/09/2019

eDt-CmVNG/2019/476
TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento de policia Municipal, no uso das 
competências subdelegadas pelo Exmo. Se-
nhor vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despa-
cho n.º 58/vMM/2017 de 09 de Novembro:
Faz saber, que nos termos do art.º 166º do Có-
digo da Estrada, fica por este meio notificada 
LuDMILA JoSÉ guEDES NuNES, com última 
morada conhecida na rua dos Terços nº137 
2º Dt.º - Canelas, na qualidade de proprietária 
conforme consta na Conservatória do registo 
de Automóveis, de que a polícia Municipal de 
vila Nova de gaia removeu no dia 30/04/2019, 
ao abrigo do art.º 164º do Código da Estrada, 
da rua do volfrâmio, freguesia de Canelas, para 
o Estaleiro Municipal, sito na rua do passadou-
ro, Freguesia da Madalena, o veículo Ligeiro de 
passageiros, marca Fiat, modelo punto, matrí-
cula 78-50-ND, por se encontrar estacionado 
em infração ao art.º163º do Código da Estrada
Dispõe a notificada do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do 
presente Edital, para a reclamação do referido 

veículo, sob pena do mesmo ser considerado 
abandonado e adquirido pela Autarquia, con-
forme o previsto no n.º 4 do art.º 165.º do Có-
digo da Estrada, com as consequências daí re-
sultantes
E para constar se faz o presente edital, que vai 
ser afixado no escaparate do átrio dos paços 
do Concelho
proc. nº 047/DpM/vA/2019
N/ ref.ª: SAI-pMvNg/2019/2495
vila Nova de gaia, 04-09-2019 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 09/09/2019

eDt-CmVNG/2019/477
(proc. 606/SAL/2017)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
FAZ SABEr, nos termos do disposto na alínea 
d) do n.º 1 do art.º 112.º do Código de proce-
dimento Administrativo (CpA), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de Janeiro, atra-
vés da afixação do presente Edital, de que, por 
despacho do Senhor vereador do pelouro da 
Fiscalização Municipal, de 19 de junho de 2019, 
foi proferida, nos termos do disposto no n.º 2, 
do art.º 149.º e ss. do DL n.º 442/91, de 15 de 
novembro, alterado pelo DL n.º 61/96, de 31/01, 
aplicável por força do disposto no art.º 6.º, do 
DL n.º 4/2015, de 07/01, decisão de tomada de 
posse administrativa do imóvel, sito na ruA DE 
CoNSorTES EM FrENTE Ao N.º 336, da fre-
guesia de oLIvEIrA Do Douro, deste conce-
lho, com efeitos a partir do próximo dia 23 de 
setembro de 2019, pelas 9:00 horas, e pelo pe-
ríodo estritamente necessário ao cumprimento 
da execução coerciva da ordem de limpeza/
corte da vegetação espontânea excessiva pre-
sente no referido terreno e posterior remoção 
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ou eliminação de todos os sobrantes vegetais 
a produzir ou existentes, bem como de outros 
tipos de resíduos aí presentes, em violação do 
disposto no art.º 33º e alínea b), do art.º 49º, 
do regulamento Municipal de resíduos Sóli-
dos urbanos e Limpeza pública de vila Nova de 
gaia, proferida, em 26/11/2018, por despacho 
do Exm.º Senhor vereador do pelouro da Fis-
calização Municipal, com competência subde-
legada pelo despacho nº. 47/pCM/2017, de 27 
de outubro.
Com efeito, por despacho de 26  de novembro 
de 2018, do Exm.º Senhor vereador do pelouro 
da Fiscalização Municipal e vistorias Adminis-
trativas, veio a ser ordenado aos proprietários, 
arrendatários, usufrutuários ou entidade que 
a qualquer título detivesse(m) o terreno, que 
procedesse(m), no prazo de 15 dias úteis, à lim-
peza/corte da grande densidade de vegetação, 
existente no terreno, sito na ruA DE CoNSor-
TES EM FrENTE Ao N.º 336, da freguesia de 
oLIvEIrA Do Douro, deste concelho, em vir-
tude do seu estado violar o disposto no art.º 
33.º e alínea b), do art.º 49.º, do regulamento 
Municipal de resíduos Sólidos urbanos e Lim-
peza pública de vila Nova de gaia .ora, a or-
dem proferida veio a ser-lhes devidamente no-
tificada, por via de editais afixados, nos locais 
de estilo, respetivamente, em 11/12/2018 e em 
12/12/2018.
Não obstante, veio a verificar-se, esgotado o 
prazo fixado para o efeito e de acordo com in-
formação prestada, por último, pelos serviços 
de fiscalização, na sequência de deslocação 
efetuada ao local, em 15/04/2019, que a ordem 
proferida não veio a ser cumprida, o que legi-
tima, ora, o recurso à execução coerciva da or-
dem proferida
Mais se adverte, nos termos do disposto no n.º 
2, do art.º 157.º, do DL n.º 442/91, de 15 de no-
vembro, alterado pelo DL n.º 61/96, de 31/01, de 
que as quantias, relativas às despesas realiza-
das no âmbito da execução coerciva, incluindo 
quaisquer indemnizações ou sanções pecuniá-
rias, que a Administração tenha de suportar 
para o efeito, serão de conta dos infratores
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(606/SAL/2017) poderá ser consultado junto 
da Divisão de Fiscalização e Contraordenações, 
no edifício da gaiurb – urbanismo e habitação, 

EM, sito no Largo Aljubarrota, 13 (ao Cais de 
gaia), em dias úteis, no horário compreendido 
entre as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 
16:00. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: SAI-CMvNg/2019/17875
vila Nova de gaia, 28-08-2019
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 09/09/2019

eDt-CmVNG/2019/478
(proc. 130/SAL/2016)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
FAZ SABEr, nos termos do disposto na alínea 
d) do n.º 1 do art.º 112.º do Código de proce-
dimento Administrativo (CpA), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de Janeiro, atra-
vés da afixação do presente Edital, de que, 
por despacho do Senhor vereador do pelouro 
da Fiscalização Municipal, de 3 de Janeiro de 
2019, foi proferida, nos termos do disposto no 
n.º 2, do art.º 149.º e ss. do DL n.º 442/91, de 
15 de novembro, alterado pelo DL n.º 61/96, de 
31/01, aplicável por força do disposto no art.º 
6.º, do DL n.º 4/2015, de 07/01, decisão de to-
mada de posse administrativa do imóvel, sito na 
ruA gAIENSE Nº 44, da Freguesia de oLIvEI-
rA Do Douro, deste concelho, com efeitos a 
partir do próximo dia 24 de setembro de 2019, 
pelas 9:00 horas, e pelo período estritamente 
necessário ao cumprimento da execução coer-
civa da ordem de limpeza/corte da vegetação 
espontânea excessiva presente no referido ter-
reno e posterior remoção ou eliminação de to-
dos os sobrantes vegetais a produzir ou exis-
tentes, bem como de outros tipos de resíduos 
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aí presentes, em violação do disposto no art.º 
33º e alínea b), do art.º 49º, do regulamento 
Municipal de resíduos Sólidos urbanos e Lim-
peza pública de vila Nova de gaia proferida, 
em 03/01/2019, por despacho do Exm.º Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Municipal, 
com competência subdelegada pelo despacho 
nº. 47/pCM/2017, de 27 de outubro.
Com efeito, por despacho do Exm.º Senhor ve-
reador do pelouro da Fiscalização Municipal e 
vistorias Administrativas, veio a ser ordenado 
aos proprietários, arrendatários, usufrutuários 
ou entidade que a qualquer título detivesse(m) 
o terreno, que procedesse(m), no prazo de 15 
dias úteis, à limpeza/corte da grande densidade 
de vegetação, existente no terreno, sito na ruA 
gAIENSE Nº 44, da Freguesia de oLIvEIrA Do 
Douro, deste concelho, em virtude do seu es-
tado violar o disposto no art.º 33.º e alínea b), 
do art.º 49.º, do regulamento Municipal de re-
síduos Sólidos urbanos e Limpeza pública de 
vila Nova de gaia. ora, a ordem proferida veio 
a ser-lhes devidamente notificada, por via de 
editais afixados, nos locais de estilo, respetiva-
mente, em 21/01/2019 e em 24/01/2019.
Não obstante, veio a verificar-se, esgotado o 
prazo fixado para o efeito e de acordo com in-
formação prestada, por último, pelos serviços 
de fiscalização, na sequência de deslocação 
efetuada ao local, em 10/05/2019, que a ordem 
proferida não veio a ser cumprida, o que legi-
tima, ora, o recurso à execução coerciva da or-
dem proferida.
Mais se adverte, nos termos do disposto no n.º 
2, do art.º 157.º, do DL n.º 442/91, de 15 de no-
vembro, alterado pelo DL n.º 61/96, de 31/01, de 
que as quantias, relativas às despesas realiza-
das no âmbito da execução coerciva, incluindo 
quaisquer indemnizações ou sanções pecuniá-
rias, que a Administração tenha de suportar 
para o efeito, serão de conta dos infratores.
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(130/SAL/2016) poderá ser consultado junto da 
Divisão de Fiscalização e Contraordenações, no 
edifício da gaiurb – urbanismo e habitação, EM, 
sito no Largo Aljubarrota, 13 (ao Cais de gaia), 
em dias úteis, no horário compreendido entre 
as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 16:00. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-

blicos de costume.
N/ ref.ª: SAI-CMvNg/2019/17942
vila Nova de gaia, 29-08-2019
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 09/09/2019

eDt-CmVNG/2019/479
(proc. 455/SAL/2017)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
FAZ SABEr, nos termos do disposto na alínea 
d) do n.º 1 do art.º 112.º do Código de proce-
dimento Administrativo (CpA), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de Janeiro, atra-
vés da afixação do presente Edital, de que, por 
despacho do Senhor vereador do pelouro da 
Fiscalização Municipal, de 3 de julho de 2019, 
foi proferida, nos termos do disposto no n.º 2, 
do art.º 149.º e ss. do DL n.º 442/91, de 15 de 
novembro, alterado pelo DL n.º 61/96, de 31/01, 
aplicável por força do disposto no art.º 6.º, do 
DL n.º 4/2015, de 07/01, decisão de tomada de 
posse administrativa do imóvel, sito na rua das 
Noitias, ao lado do nº 93, Freguesia de gulpi-
lhares e valadares deste concelho, com efeitos 
a partir do próximo dia 23 de setembro de 2019, 
pelas 8:00 horas, e pelo período estritamente 
necessário ao cumprimento da execução coer-
civa da ordem de limpeza/corte da vegetação 
espontânea excessiva presente no referido ter-
reno e posterior remoção ou eliminação de to-
dos os sobrantes vegetais a produzir ou exis-
tentes, bem como de outros tipos de resíduos 
aí presentes, em violação do disposto no art. 
33º e alínea b), do art.º 49º, do regulamento 
Municipal de resíduos Sólidos urbanos e Lim-
peza pública de vila Nova de gaia, proferida, 
em 3/01/2019, por despacho da por despacho 
do Exm.º Senhor vereador do pelouro da Fis-
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calização Municipal, com competência subde-
legada pelo despacho nº. 47/pCM/2017, de 27 
de outubro.
Com efeito, por despacho de 3 de janeiro de 
2019, do Exm.º Senhor vereador do pelouro 
da Fiscalização Municipal e vistorias Adminis-
trativas, veio a ser ordenado aos proprietários, 
arrendatários, usufrutuários ou entidade que 
a qualquer título detivesse(m) o terreno, que 
procedesse(m), no prazo de 15 dias úteis, à lim-
peza/corte da grande densidade de vegetação, 
existente no terreno, sito na rua das Noitias, ao 
lado do nº 93, Freguesia de gulpilhares e va-
ladares, deste concelho, em virtude do seu es-
tado violar o disposto no art.º 33.º e alínea b), 
do art.º 49.º, do regulamento Municipal de re-
síduos Sólidos urbanos e Limpeza pública de 
vila Nova de gaia.
ora, a ordem proferida veio a ser-lhes devi-
damente notificada, por via de editais afixa-
dos, nos locais de estilo, respetivamente, em 
11/02/2019.
Não obstante, veio a verificar-se, esgotado o 
prazo fixado para o efeito e de acordo com in-
formação prestada, por último, pelos serviços 
de fiscalização, na sequência de deslocação 
efetuada ao local, em 23/05/2019, que a ordem 
proferida não veio a ser cumprida, o que legi-
tima, ora, o recurso à execução coerciva da or-
dem proferida.
Mais se adverte, nos termos do disposto no n.º 
2, do art.º 157.º, do DL n.º 442/91, de 15 de no-
vembro, alterado pelo DL n.º 61/96, de 31/01, de 
que as quantias, relativas às despesas realiza-
das no âmbito da execução coerciva, incluindo 
quaisquer indemnizações ou sanções pecuniá-
rias, que a Administração tenha de suportar 
para o efeito, serão de conta dos infratores.
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(455/SAL/2017) poderá ser consultado junto 
da Divisão de Fiscalização e Contraordenações, 
no edifício da gaiurb – urbanismo e habitação, 
EM, sito no Largo Aljubarrota, 13 (ao Cais de 
gaia), em dias úteis, no horário compreendido 
entre as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 
16:00. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: SAI-CMvNg/2019/17864

vila Nova de gaia, 28-08-2019
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 09/09/2019

eDt-CmVNG/2019/480
(proc. 737/SAL/2016)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
FAZ SABEr, nos termos do disposto na alínea 
d) do n.º 1 do art.º 112.º do Código de proce-
dimento Administrativo (CpA), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de Janeiro, atra-
vés da afixação do presente Edital, de que, por 
despacho do Senhor vereador do pelouro da 
Fiscalização Municipal, de 21 de maio de 2019, 
foi proferida, nos termos do disposto no n.º 2, 
do art.º 149.º e ss. do DL n.º 442/91, de 15 de 
novembro, alterado pelo DL n.º 61/96, de 31/01, 
aplicável por força do disposto no art.º 6.º, do 
DL n.º 4/2015, de 07/01, decisão de tomada de 
posse administrativa do imóvel, sito na rua do 
progresso, junto ao nº. 57, da união de Fregue-
sias de Serzedo e perosinho, deste concelho, 
com efeitos a partir do próximo dia 24 de se-
tembro de 2019 pelas 8:00 horas, e pelo perío-
do estritamente necessário ao cumprimento 
da execução coerciva da ordem de limpeza/
corte da vegetação espontânea excessiva pre-
sente no referido terreno e posterior remoção 
ou eliminação de todos os sobrantes vegetais 
a produzir ou existentes, bem como de outros 
tipos de resíduos aí presentes, em violação do 
disposto no art.º 33º e alínea b), do art.º 49º, 
do regulamento Municipal de resíduos Sóli-
dos urbanos e Limpeza pública de vila Nova de 
gaia, proferida, em 27/08/2018, por despacho 
do Exm.º Senhor vereador do pelouro da Fis-
calização Municipal, com competência subde-
legada pelo despacho nº. 47/pCM/2017, de 27 
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de outubro.
Com efeito, por despacho do Exm.º Senhor ve-
reador do pelouro da Fiscalização Municipal e 
vistorias Administrativas, veio a ser ordenado 
aos proprietários, arrendatários, usufrutuários 
ou entidade que a qualquer título detivesse(m) 
o terreno, que procedesse(m), no prazo de 15 
dias úteis, à limpeza/corte da grande densidade 
de vegetação, existente no terreno, sito na rua 
do progresso, junto ao nº. 57, da união de Fre-
guesias de Serzedo e perosinho, deste conce-
lho, em virtude do seu estado violar o disposto 
no art.º 33.º e alínea b), do art.º 49.º, do regula-
mento Municipal de resíduos Sólidos urbanos 
e Limpeza pública de vila Nova de gaia.
ora, a ordem proferida veio a ser-lhes devi-
damente notificada, por via de editais afixa-
dos, nos locais de estilo, respetivamente, em 
13/09/2018 e em 21/09/2018.
Não obstante, veio a verificar-se, esgotado o 
prazo fixado para o efeito e de acordo com in-
formação prestada, por último, pelos serviços 
de fiscalização, na sequência de deslocação 
efetuada ao local, em 2/02/2019, que a ordem 
proferida não veio a ser cumprida, o que legi-
tima, ora, o recurso à execução coerciva da or-
dem proferida.
Mais se adverte, nos termos do disposto no n.º 
2, do art.º 157.º, do DL n.º 442/91, de 15 de no-
vembro, alterado pelo DL n.º 61/96, de 31/01, de 
que as quantias, relativas às despesas realiza-
das no âmbito da execução coerciva, incluindo 
quaisquer indemnizações ou sanções pecuniá-
rias, que a Administração tenha de suportar 
para o efeito, serão de conta dos infratores.
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(737/SAL/2016) poderá ser consultado junto da 
Divisão de Fiscalização e Contraordenações, no 
edifício da gaiurb – urbanismo e habitação, EM, 
sito no Largo Aljubarrota, 13 (ao Cais de gaia), 
em dias úteis, no horário compreendido entre 
as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 16:00. .
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: SAI-CMvNg/2019/17902
vila Nova de gaia, 28-08-2019
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 09/09/2019

eDt-CmVNG/2019/481
(proc. 503/vT/2018)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
FAZ SABEr, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº 1 do artigo 112.º do Código de proce-
dimento Administrativo, através da afixação do 
presente Edital, a parte proprietária do prédio 
sito na Avenida gomes Júnior, n.º 388, fregue-
sia da Madalena, vila Nova de gaia, inscrito na 
matriz predial urbana sob o art.º 64 e descrito 
na 1.ª Conservatória do registo predial de vila 
Nova de gaia, sob o n.º 3249, de que, no âmbi-
to do processo Administrativo nº 503/vT/2018, 
foi por despacho daquele Senhor vereador, de 
vinte e nove de Janeiro de 2019, produzido ao 
abrigo da competência subdelegada pelo des-
pacho atrás referido, proferida a seguinte deci-
são:
“Na sequência de vistoria administrativa regu-
larmente convocada, no âmbito do processo 
atrás referido, cumpridas que foram todas as 
formalidades legais, foi ordenado por este Mu-
nicípio a Financex – Comércio de Imóveis, S. A. 
que procedesse à realização de obras de con-
servação no prédio sito na Avenida gomes Jú-
nior, 388, na freguesia de Madalena, deste con-
celho de vila Nova de gaia.
Esta ordem administrativa foi transmitida na 
sequência de vistoria administrativa realizada 
a referido imóvel a 10 de agosto de 2018 nos 
termos e para efeitos do disposto no Art.º 90º 
do regime Jurídico da urbanização e da Edi-
ficação (rJuE) aprovado pelo Decreto-Lei nº 
555/99 de 16 de Dezembro com a nova redação 
conferida pela Lei nº 60/2007 de 4 de Setem-
bro. Lavrou-se auto da mesma que se envia em 
Anexo e para o qual se remete.
A Sr.ª Dr.ª Margarida Martins, veio, por intermé-
dio de correio eletrónico, informar que o prédio 



47

 nº 107 | setembro 2019 | boletim municipal

avisos e editais

vistoriado foi adjudicado a Luísa Maria Banha 
da Carvalho pereira, uma das sócias da socie-
dade requerida, entretanto liquidada. São jun-
tos documentos comprovativos da veracidade 
das suas informações
Assim, ponderados os elementos constantes 
no processo, nos termos do disposto no Art.º 
89º nº 2 do regime Jurídico da urbanização e 
da Edificação (rJuE) aprovado pelo Decreto-
-Lei Nº 555/99 de 16 de Dezembro com a nova 
redação conferida pela Lei nº 60/2007 de 4 de 
Setembro, ordena-se à sua nova proprietária, 
Luísa Maria Banha da Carvalho pereira, a exe-
cução das seguintes obras de conservação no 
edifício vistoriado, a completar no prazo máxi-
mo de 45 dias úteis:
1. – EXTErIor
a) Fachadas
- remoção dos estores deteriorados e parcial-
mente soltos em duas janelas do edifício.
- Encerramento de todos os vãos abertos e des-
guarnecidos, existentes em todas as fachadas, 
com alvenaria rebocada ou placas fixas pinta-
das.
b) Cobertura
- Impermeabilização da laje de cobertura do se-
gundo andar, de forma a eliminar infiltrações de 
águas pluviais em tetos e paredes da edificação 
assim como possíveis infiltrações na edificação 
do prédio vizinho e adjacente pelo lado norte.
c) Logradouro/terreno e muros de vedação
- Limpeza do logradouro/terreno em toda a sua 
superfície, removendo a vegetação infestante e 
também os lixos variados e os restos de mate-
riais de construção.
- Corte/demolição do muro de vedação à face 
da Avenida de gomes Júnior e adjacente à edi-
ficação do prédio vizinho pelo lado sul (com 
entrada pelo nº 380 da Av.ª de gomes Júnior), 
na sua parte superior, construída em alvenaria 
de tijolo e/ou blocos de cimento, mantendo a 
zona inferior construída em alvenaria de pedra.
- reparação do muro de vedação e de suporte 
de terras à face do Beco do rego de Água, mo-
vendo as pedras da alvenaria que estão salien-
tes e deslocadas, de forma a que a alvenaria se 
mantenha alinhada na horizontal e na vertical e 
também aprumada, sem ocupar o espaço aéreo 
do caminho público.
- Colocação de um portão ou de uma vedação 

construída em perfis metálicos com rede plasti-
ficada, na entrada de veículos automóveis pela 
Avenida de gomes Júnior.
2. – INTErIor
- Efetuar uma limpeza ao interior da edificação, 
removendo detritos e dejetos que porventura aí 
possam existir.
Estes trabalhos são os estritamente necessários 
à correção das deficiências apontadas pelos pe-
ritos, considerando-se o prazo de 45 dias úteis 
suficiente e adequado para a sua conclusão.
Adverte-se, de que, caso não haja cumprimen-
to voluntario do ordenado, no prazo indicado, 
ficará sujeita à instauração de processo de con-
traordenacional pelo ilícito previsto e punido 
pelo n.º 1, alínea s) e n.º 4 do art.º 98.º do re-
gime Jurídico da urbanização e da Edificação 
(rJuE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, 
de 16 de Dezembro, na redação que lhe é con-
ferida pela legislação subsequente, punível com 
coima a graduar entre € 500,00 e €10.000, in-
correndo ainda na pratica do crime de desobe-
diência, nos termos do art.º 348.º, n.º 1, alínea b) 
do Código penal, para além das obras poderem 
ser executadas coercivamente pelo Município, 
com custos a seu cargo, nos termos dos artigos 
n.ºs 91.º, 107.º e 108.º, todos daquele diploma le-
gal.
Adverte-se ainda, de que, no processo se en-
contra um anexo fotográfico ao auto de visto-
ria, que não é afixado juntamente com o pre-
sente edital.
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(503/vT/2018) poderá ser consultado junto da 
Divisão de Fiscalização e Contraordenações, no 
edifício da gaiurb – urbanismo e habitação, EM, 
sito no Largo Aljubarrota, 13 (ao Cais de gaia), 
em dias úteis, no horário compreendido entre 
as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 16:00. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: SAI-CMvNg/2019/15201
vila Nova de gaia, 17-07-2019
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 09/09/2019

eDt-CmVNG/2019/486
MANuEL ANTÓNIo CorrEIA MoNTEIro no 
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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 07 de outubro de 2019, 
segunda-feira, pelas 15,00 horas, no Salão No-
bre da Junta de Freguesia de grijó, sito na Ala-
meda do Mosteiro, união das Freguesias de gri-
jó e Sermonde.
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, 10 de setembro de 2019.
o vereador, Manuel António Correia Monteiro
Data de publicitação: 12/09/2019

eDt-CmVNG/2019/488
(proc. 950/SAL/2018)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 
do nº.1 e nº.3, do art.º 112º do Código de procedi-
mento Administrativo (aprovado pelo Decreto-
-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da afixa-
ção do presente Edital, e em cumprimento do 
despacho proferido pelo Senhor vereador do 
pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Manuel 
Monteiro, em 12/08/2019, ao abrigo da subde-
legação de competências constante do des-
pacho n. 47/pCM/2017 de 27 de outubro, o(s) 
proprietário(s), arrendatário(s), usufrutuário(s) 
e demais titulares de direitos reais sobre o ter-
reno/logradouro do prédio, sito na rua do viso, 
traseiras do nº 507, da freguesia de Canidelo, 

deste município, da intenção desta autoridade 
administrativa ordenar, a execução, a promover 
no prazo de 15 dias úteis, da limpeza da vege-
tação e demais resíduos, existentes no referido 
terreno, promovendo, entre outros, a prolifera-
ção de insetos e animais rastejantes, e consti-
tuindo, por conseguinte, um foco de insalubri-
dade e de insegurança (risco de incêndio) no 
local, em violação do disposto no art.º 50.º n.º1 
do regulamento do Serviço de gestão de resí-
duos urbanos e Limpeza pública. 
Mais se notifica que, de acordo com o disposto 
nos art.º 121.º e 122.º, do Código de procedimento 
Administrativo, dispõe(m) de 10 dias úteis para 
apresentar as alegações, que entender(em) por 
convenientes, face ao teor da intenção, que ora 
lhe(s) veio a ser comunicada. 
Caso não sejam apresentadas alegações por 
escrito, no prazo de 10 dias úteis, a contar da 
presente notificação, a intenção agora comuni-
cada converter-se-ão em ordem efetiva, deven-
do cumprir com o determinado no prazo que 
lhe foi concedido. 
Mais se notifica que, após o decurso do prazo 
concedido para o efeito, e constatada a manu-
tenção da situação de insalubridade e insegu-
rança detetada, nos termos e para os efeitos do 
disposto no n.º 2 do art.º 149.º e ss. do DL n.º 
442/91, de 15 de novembro, alterado pelo DL n.º 
61/96, de 31/01, aplicável por força do disposto 
no art.º 6.º, do DL n.º 4/2015, de 07/01, será to-
mada posse administrativa do terreno com vis-
ta à execução coerciva dos trabalhos.
As quantias relativas às despesas realizadas no 
âmbito da execução coerciva, incluindo quais-
quer indemnizações ou sanções pecuniárias, 
que a administração tenha de suportar para o 
efeito, são de conta dos infratores. 
Ao prazo aqui fixado acresce uma dilação de 
30 dias. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(950/SAL/2018) poderá ser consultado junto 
da Divisão de Fiscalização e Contraordenações, 
no edifício da gaiurb – urbanismo e habitação, 
EM, sito no Largo Aljubarrota, 13 (ao Cais de 
gaia), em dias úteis, no horário compreendido 
entre as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 
16:00. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
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blicos de costume.
N/ ref.ª: SAI-CMvNg/2019/17680
vila Nova de gaia, 26-08-2019
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 12/09/2019

eDt-CmVNG/2019/489
(proc. 1598/SAL/2016)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
FAZ SABEr, nos termos do disposto na alínea 
d) do n.º 1 do art.º 112.º do Código de proce-
dimento Administrativo (CpA), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de Janeiro, atra-
vés da afixação do presente Edital, de que, por 
despacho do Senhor vereador do pelouro da 
Fiscalização Municipal, de 12 de abril de 2019, 
foi proferida, nos termos do disposto no n.º 2, 
do art.º 149.º e ss. do DL n.º 442/91, de 15 de 
novembro, alterado pelo DL n.º 61/96, de 31/01, 
aplicável por força do disposto no art.º 6.º, do 
DL n.º 4/2015, de 07/01, decisão de tomada de 
posse administrativa do imóvel, sito na rua de 
Entrecampos , frente ao n.ºs 225 e 259,  da fre-
guesia de oliveira do Douro, deste concelho, 
com efeitos a partir do próximo dia 25 de se-
tembro de 2019, pelas 9:00 horas, e pelo pe-
ríodo estritamente necessário ao cumprimento 
da execução coerciva da ordem de limpeza/
corte da vegetação espontânea excessiva pre-
sente no referido terreno e posterior remoção 
ou eliminação de todos os sobrantes vegetais 
a produzir ou existentes, bem como de outros 
tipos de resíduos aí presentes, em violação do 
disposto no art. 33º e alínea b), do art.º 49º, do 
regulamento Municipal de resíduos Sólidos ur-
banos e Limpeza pública de vila Nova de gaia, 
proferida, em 28/09/2018, por despacho Exmo. 
Senhor vereador do pelouro da Fiscalização 

Municipal, com competência subdelegada pelo 
despacho nº. 47/pCM/2017, de 27 de outubro, 
do Senhor presidente da Câmara Municipal de 
vila Nova de gaia.
Com efeito, por despacho de 28 de agosto de 
2018, do Exmo. Senhor vereador do pelouro 
da Fiscalização Municipal e vistorias Adminis-
trativas, veio a ser ordenado aos proprietários, 
arrendatários, usufrutuários ou entidade que 
a qualquer título detivesse(m) o terreno, que 
procedesse(m), no prazo de 15 dias úteis, à lim-
peza/corte da grande densidade de vegetação, 
existente no terreno, sito na rua de Entrecam-
pos, frente aos n.ºs 225 e 259, da freguesia de 
oliveira do Douro, deste concelho, em virtude 
do seu estado violar o disposto no art.º 33.º e 
alínea b), do art.º 49.º, do regulamento Muni-
cipal de resíduos Sólidos urbanos e Limpeza 
pública de vila Nova de gaia.
ora, a ordem proferida veio a ser-lhes devi-
damente notificada, por via de editais afixa-
dos, nos locais de estilo, respetivamente, em 
17/10/2018 e em 23/10/2018.
Não obstante, veio a verificar-se, esgotado o 
prazo fixado para o efeito e de acordo com in-
formação prestada, por último, pelos serviços 
de fiscalização, na sequência de deslocação 
efetuada ao local, em 15/02/2019, que a ordem 
proferida não veio a ser cumprida, o que legi-
tima, ora, o recurso à execução coerciva da or-
dem proferida.
Mais se adverte, nos termos do disposto no n.º 
2, do art.º 157.º, do DL n.º 442/91, de 15 de no-
vembro, alterado pelo DL n.º 61/96, de 31/01, de 
que as quantias, relativas às despesas realiza-
das no âmbito da execução coerciva, incluindo 
quaisquer indemnizações ou sanções pecuniá-
rias, que a Administração tenha de suportar 
para o efeito, serão de conta dos infratores.
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(1598/SAL/2016) poderá ser consultado junto 
da Divisão de Fiscalização e Contraordenações, 
no edifício da gaiurb – urbanismo e habitação, 
EM, sito no Largo Aljubarrota, 13 (ao Cais de 
gaia), em dias úteis, no horário compreendido 
entre as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 
16:00. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
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N/ ref.ª: SAI-CMvNg/2019/18065
vila Nova de gaia, 30-08-2019
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 12/09/2019

eDt-CmVNG/2019/490
(proc. 319/SAL/2019)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 
do nº.1 e nº.3, do art.º 112º do Código de procedi-
mento Administrativo (aprovado pelo Decreto-
-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da afixa-
ção do presente Edital, e em cumprimento do 
despacho proferido pelo Senhor vereador do 
pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Manuel 
Monteiro, em 12/08/2019, ao abrigo da subde-
legação de competências constante do des-
pacho n. 47/pCM/2017 de 27 de outubro, o(s) 
proprietário(s), arrendatário(s), usufrutuário(s) 
e demais titulares de direitos reais sobre o ter-
reno, sito no ângulo da rua vieira da Costa e a 
Avenida da república, junto ao n.º1072, da fre-
guesia de Arcozelo, deste município, da execu-
ção, a promover no prazo de 15 dias úteis, da 
limpeza da vegetação e demais resíduos, exis-
tentes no referido terreno, promovendo, entre 
outros, a proliferação de insetos e animais ras-
tejantes, e constituindo, por conseguinte, um 
foco de insalubridade e de insegurança (risco 
de incêndio) no local, em violação do disposto 
no art.º 50.º n.º1 do regulamento do Serviço de 
gestão de resíduos urbanos e Limpeza públi-
ca. .
Ao abrigo do disposto nas alíneas a) e c) do 
artigo 124.º do Código de procedimento Ad-
ministrativo, aprovado em anexo ao Decreto-
-Lei n.º 4/2015, de 07 de Janeiro, é dispensada 
a audiência dos interessados, justificada pela 

necessidade urgente e imperiosa de remover a 
situação de grave insalubridade, de perigo de 
incêndio e de risco acrescido para a saúde pú-
blica que decorre da densidade, altura e quali-
dade da vegetação e ainda da constatação de 
circunstancialismos meteorológicos e de locali-
zação do imóvel que potenciam a possibilidade 
de ocorrência concreta e efetiva de resultados 
danosos para pessoas e bens e ainda para o in-
teresse público em presença.
Mais se adverte que, após o decurso do prazo 
concedido para o efeito, e constatada a ma-
nutenção da situação de insalubridade e inse-
gurança detetada, se promoverão as diligên-
cias processuais devidas, para, nos termos do 
disposto no nº. 2, do art.º 149.º e ss. do DL n.º 
442/91, de 15 de novembro, alterado pelo DL 
nº. 61/96, de 31 de janeiro, aplicável por força 
do disposto no art.º 6.º, do DL n.º 4/2015, de 
7 de janeiro, se tomar posse administrativa do 
referido terreno com vista à execução coerciva 
dos trabalhos de limpeza/corte de vegetação 
ora determinados.
Caso opte por proceder à limpeza voluntária 
do terreno, deverá comunicá-lo, por qualquer 
meio, aos serviços de fiscalização da Divisão de 
Fiscalização e Contraordenações deste municí-
pio.
Fica ainda advertido(a) de que os custos e to-
das as quantias relativas às despesas a reali-
zar no âmbito da execução coerciva, incluindo 
quaisquer indemnizações ou sanções pecuniá-
rias que a autoridade administrativa careça de 
suportar para o efeito, ser-lhe-ão imputadas.
A notificação da ordem de limpeza do terreno 
com dispensa de audiência prévia deve-se à so-
bredita e justificada urgência imperiosa.
Ao abrigo do disposto no artigo 122.º do Có-
digo de procedimento Administrativo poderá 
o processo ser consultado nas instalações da 
Divisão de Fiscalização e Contraordenações, si-
tas no Largo de Aljubarrota, 13 (frente ao Cais 
de gaia), união de Freguesias de Santa Marinha 
e São pedro da Afurada, entre as 9.00h e as 
16.30h.
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: SAI-CMvNg/2019/17628
vila Nova de gaia, 24-08-2019
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Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 12/09/2019

eDt-CmVNG/2019/491
(proc. 320/SAL/2019)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 
do nº.1 e nº.3, do art.º 112º do Código de procedi-
mento Administrativo (aprovado pelo Decreto-
-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da afixa-
ção do presente Edital, e em cumprimento do 
despacho proferido pelo Senhor vereador do 
pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Manuel 
Monteiro, em 18/07/2019, ao abrigo da subde-
legação de competências constante do des-
pacho n. 47/pCM/2017 de 27 de outubro, o(s) 
proprietário(s), arrendatário(s), usufrutuário(s) 
e demais titulares de direitos reais sobre o ter-
reno, sito nas traseiras da Escola Básica de Espi-
nho,  com a rua São vicente Ferrer , junto ao n.º 
247, da freguesia de S. Félix da Marinha, deste 
município, a execução, a promover no prazo de 
15 dias úteis, da limpeza da vegetação e demais 
resíduos, existentes no referido terreno, promo-
vendo, entre outros, a proliferação de insetos e 
animais rastejantes, e constituindo, por conse-
guinte, um foco de insalubridade e de insegu-
rança (risco de incêndio) no local, em violação 
do disposto no art.º 50.º n.º1 do regulamento 
do Serviço de gestão de resíduos urbanos e 
Limpeza pública. 
Ao abrigo do disposto nas alíneas a) e c) do 
artigo 124.º do Código de procedimento Ad-
ministrativo, aprovado em anexo ao Decreto-
-Lei n.º 4/2015, de 07 de Janeiro, é dispensada 
a audiência dos interessados, justificada pela 
necessidade urgente e imperiosa de remover a 
situação de grave insalubridade, de perigo de 

incêndio e de risco acrescido para a saúde pú-
blica que decorre da densidade, altura e quali-
dade da vegetação e ainda da constatação de 
circunstancialismos meteorológicos e de locali-
zação do imóvel que potenciam a possibilidade 
de ocorrência concreta e efetiva de resultados 
danosos para pessoas e bens e ainda para o in-
teresse público em presença.
Mais se adverte que, após o decurso do prazo 
concedido para o efeito, e constatada a ma-
nutenção da situação de insalubridade e inse-
gurança detetada, se promoverão as diligên-
cias processuais devidas, para, nos termos do 
disposto no nº. 2, do art.º 149.º e ss. do DL n.º 
442/91, de 15 de novembro, alterado pelo DL 
nº. 61/96, de 31 de janeiro, aplicável por força 
do disposto no art.º 6.º, do DL n.º 4/2015, de 
7 de janeiro, se tomar posse administrativa do 
referido terreno com vista à execução coerciva 
dos trabalhos de limpeza/corte de vegetação 
ora determinados.
Caso opte por proceder à limpeza voluntária 
do terreno, deverá comunicá-lo, por qualquer 
meio, aos serviços de fiscalização da Divisão de 
Fiscalização e Contraordenações deste municí-
pio.
Fica ainda advertido(a) de que os custos e to-
das as quantias relativas às despesas a reali-
zar no âmbito da execução coerciva, incluindo 
quaisquer indemnizações ou sanções pecuniá-
rias que a autoridade administrativa careça de 
suportar para o efeito, ser-lhe-ão imputadas.
A notificação da ordem de limpeza do terreno 
com dispensa de audiência prévia deve-se à so-
bredita e justificada urgência imperiosa.
Ao abrigo do disposto no artigo 122.º do Có-
digo de procedimento Administrativo poderá 
o processo ser consultado nas instalações da 
Divisão de Fiscalização e Contraordenações, si-
tas no Largo de Aljubarrota, 13 (frente ao Cais 
de gaia), união de Freguesias de Santa Marinha 
e São pedro da Afurada, entre as 9.00h e as 
16.30h.
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: SAI-CMvNg/2019/17624
vila Nova de gaia, 24-08-2019
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
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Data de publicitação: 12/09/2019

eDt-CmVNG/2019/492
(proc. 134/SAL/2019)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 
do nº.1 e nº.3, do art.º 112º do Código de pro-
cedimento Administrativo (aprovado pelo De-
creto-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da 
afixação do presente Edital, e em cumprimento 
do despacho proferido pelo Senhor vereador 
do pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Ma-
nuel Monteiro, em 17/07/2019, ao abrigo da sub-
delegação de competências constante do des-
pacho n. 47/pCM/2017 de 27 de outubro, o(s) 
proprietário(s), arrendatário(s), usufrutuário(s) 
e demais titulares de direitos reais sobre o ter-
reno, sito na rua Nova  das Lavouras, junto ao 
n.º 358, da freguesia de Arcozelo, deste municí-
pio, da intenção desta autoridade administrati-
va ordenar, a execução, a promover no prazo de 
15 dias úteis, da limpeza da vegetação e demais 
resíduos, existentes no referido terreno, promo-
vendo, entre outros, a proliferação de insetos e 
animais rastejantes, e constituindo, por conse-
guinte, um foco de insalubridade e de insegu-
rança (risco de incêndio) no local, em violação 
do disposto no art.º 50.º n.º1 do regulamento 
do Serviço de gestão de resíduos urbanos e 
Limpeza pública. 
Mais se notifica que, de acordo com o disposto 
nos art.º 121.º e 122.º, do Código de procedimento 
Administrativo, dispõe(m) de 10 dias úteis para 
apresentar as alegações, que entender(em) por 
convenientes, face ao teor da intenção, que ora 
lhe(s) veio a ser comunicada. 
Caso não sejam apresentadas alegações por 
escrito, no prazo de 10 dias úteis, a contar da 
presente notificação, a intenção agora comuni-

cada converter-se-ão em ordem efetiva, deven-
do cumprir com o determinado no prazo que 
lhe foi concedido. 
Mais se notifica que, após o decurso do prazo 
concedido para o efeito, e constatada a manu-
tenção da situação de insalubridade e insegu-
rança detetada, nos termos e para os efeitos do 
disposto no n.º 2 do art.º 149.º e ss. do DL n.º 
442/91, de 15 de novembro, alterado pelo DL n.º 
61/96, de 31/01, aplicável por força do disposto 
no art.º 6.º, do DL n.º 4/2015, de 07/01, será to-
mada posse administrativa do terreno com vis-
ta à execução coerciva dos trabalhos.
As quantias relativas às despesas realizadas no 
âmbito da execução coerciva, incluindo quais-
quer indemnizações ou sanções pecuniárias, 
que a administração tenha de suportar para o 
efeito, são de conta dos infratores. 
Ao prazo aqui fixado acresce uma dilação de 
30 dias. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(134/SAL/2019) poderá ser consultado junto da 
Divisão de Fiscalização e Contraordenações, no 
edifício da gaiurb – urbanismo e habitação, EM, 
sito no Largo Aljubarrota, 13 (ao Cais de gaia), 
em dias úteis, no horário compreendido entre 
as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 16:00. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: SAI-CMvNg/2019/17569
vila Nova de gaia, 23-08-2019
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 12/09/2019

eDt-CmVNG/2019/493
(proc. 110/SAL/2019)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
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NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 
do nº.1 e nº.3, do art. 112º do Código de procedi-
mento Administrativo (aprovado pelo Decreto-
-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da afixa-
ção do presente Edital, e em cumprimento do 
despacho proferido pelo Senhor vereador do 
pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Manuel 
Monteiro, em 18/07/2019, ao abrigo da subde-
legação de competências constante do des-
pacho n. 47/pCM/2017 de 27 de outubro, o(s) 
proprietário(s), arrendatário(s), usufrutuário(s) 
e demais titulares de direitos reais sobre o ter-
reno, sito na rua das pedreiras, traseiras do 
n.º 32 com acesso pela Travessa das Lavouras, 
da freguesia de Arcozelo, deste município, da 
intenção desta autoridade administrativa or-
denar, a execução, a promover no prazo de 15 
dias úteis, da limpeza da vegetação e demais 
resíduos, existentes no referido terreno, promo-
vendo, entre outros, a proliferação de insetos e 
animais rastejantes, e constituindo, por conse-
guinte, um foco de insalubridade e de insegu-
rança (risco de incêndio) no local, em violação 
do disposto no art.º 50.º n.º1 do regulamento 
do Serviço de gestão de resíduos urbanos e 
Limpeza pública. 
Mais se notifica que, de acordo com o disposto 
nos art.º 121.º e 122.º, do Código de procedimento 
Administrativo, dispõe(m) de 10 dias úteis para 
apresentar as alegações, que entender(em) por 
convenientes, face ao teor da intenção, que ora 
lhe(s) veio a ser comunicada. 
Caso não sejam apresentadas alegações por 
escrito, no prazo de 10 dias úteis, a contar da 
presente notificação, a intenção agora comuni-
cada converter-se-ão em ordem efetiva, deven-
do cumprir com o determinado no prazo que 
lhe foi concedido. 
Mais se notifica que, após o decurso do prazo 
concedido para o efeito, e constatada a manu-
tenção da situação de insalubridade e insegu-
rança detetada, nos termos e para os efeitos do 
disposto no n.º 2 do art.º 149.º e ss. do DL n.º 
442/91, de 15 de novembro, alterado pelo DL n.º 
61/96, de 31/01, aplicável por força do disposto 
no art.º 6.º, do DL n.º 4/2015, de 07/01, será to-
mada posse administrativa do terreno com vis-
ta à execução coerciva dos trabalhos.
As quantias relativas às despesas realizadas no 
âmbito da execução coerciva, incluindo quais-

quer indemnizações ou sanções pecuniárias, 
que a administração tenha de suportar para o 
efeito, são de conta dos infratores. 
Ao prazo aqui fixado acresce uma dilação de 
30 dias. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(110/SAL/2019) poderá ser consultado junto da 
Divisão de Fiscalização e Contraordenações, no 
edifício da gaiurb – urbanismo e habitação, EM, 
sito no Largo Aljubarrota, 13 (ao Cais de gaia), 
em dias úteis, no horário compreendido entre 
as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 16:00. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: SAI-CMvNg/2019/17633
vila Nova de gaia, 24-08-2019
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 12/09/2019

eDt-CmVNG/2019/496
(proc. 637/SAL/2019)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 
do nº.1 e nº.3, do art.º 112º do Código de procedi-
mento Administrativo (aprovado pelo Decreto-
-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da afixa-
ção do presente Edital, e em cumprimento do 
despacho proferido pelo Senhor vereador do 
pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Manuel 
Monteiro, em 18/07/2019, ao abrigo da subde-
legação de competências constante do des-
pacho n. 47/pCM/2017 de 27 de outubro, o(s) 
proprietário(s), arrendatário(s), usufrutuário(s) 
e demais titulares de direitos reais sobre o ter-
reno, sito na ruA NuNo BrITo E CuNhA, EM 
FrENTE Ao Nº 267 - CANELAS, ordenar, a exe-
cução, a promover no prazo de 15 dias úteis, da 
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limpeza da vegetação e demais resíduos, exis-
tentes no referido terreno, promovendo, entre 
outros, a proliferação de insetos e animais ras-
tejantes, e constituindo, por conseguinte, um 
foco de insalubridade e de insegurança (risco 
de incêndio) no local, em violação do disposto 
no nº 1 do art.º 50 do regulamento do Serviço 
de gestão de resíduos urbanos e Limpeza pú-
blica. 
Com efeito, decorre do disposto no citado nº 1 
do art.º 50 do regulamento do Serviço de ges-
tão de resíduos urbanos e Limpeza pública, 
que é proibida a existência de árvores, arbustos, 
sebes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resí-
duos nos terrenos ou logradouros dos prédios 
rústicos ou urbanos quando constituam perigo 
de incêndio ou para a saúde pública. 
Ao abrigo do disposto nas alíneas a) e c) do 
artigo 124.º do Código de procedimento Ad-
ministrativo, aprovado em anexo ao Decreto-
-Lei n.º 4/2015, de 07 de Janeiro, é dispensada 
a audiência dos interessados, justificada pela 
necessidade urgente e imperiosa de remover a 
situação de grave insalubridade, de perigo de 
incêndio e de risco acrescido para a saúde pú-
blica que decorre da densidade, altura e quali-
dade da vegetação e ainda da constatação de 
circunstancialismos meteorológicos e de locali-
zação do imóvel que potenciam a possibilidade 
de ocorrência concreta e efetiva de resultados 
danosos para pessoas e bens e ainda para o in-
teresse público em presença.
Caso opte por proceder à limpeza voluntária 
do terreno, deverá comunicá-lo, por qualquer 
meio, aos serviços de fiscalização da Divisão de 
Fiscalização e Contraordenações deste municí-
pio.
Mais se notifica que, após o decurso do prazo 
concedido para o efeito, e constatada a manu-
tenção da situação de insalubridade e insegu-
rança detetada, nos termos e para os efeitos do 
disposto no n.º 2 do art.º 149.º e ss. do DL n.º 
442/91, de 15 de novembro, alterado pelo DL n.º 
61/96, de 31/01, aplicável por força do disposto 
no art.º 6.º, do DL n.º 4/2015, de 07/01, será to-
mada posse administrativa do terreno com vis-
ta à execução coerciva dos trabalhos.
As quantias relativas às despesas realizadas no 
âmbito da execução coerciva, incluindo quais-
quer indemnizações ou sanções pecuniárias, 

que a administração tenha de suportar para o 
efeito, são de conta dos infratores.
A notificação da ordem de limpeza do terreno 
com dispensa de audiência prévia deve-se à so-
bredita e justificada urgência imperiosa.
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(637/SAL/2019) poderá ser consultado junto da 
Divisão de Fiscalização e Contraordenações, no 
edifício da gaiurb – urbanismo e habitação, EM, 
sito no Largo Aljubarrota, 13 (ao Cais de gaia), 
em dias úteis, no horário compreendido entre 
as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 16:00. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: SAI-CMvNg/2019/17590
vila Nova de gaia, 23-08-2019
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 13/09/2019

eDt-CmVNG/2019/499
(proc. 309/SAL/2017)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº.1 e nº.3, do art.112º do Código de pro-
cedimento Administrativo (aprovado pelo De-
creto-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da 
afixação do presente Edital, e em cumprimen-
to do despacho proferido Senhor vereador do 
pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Manuel 
Monteiro, em 11/09/2018, o(s) proprietário(s), 
arrendatário(s), usufrutuário(s) e demais titu-
lares de direitos reais sobre o terreno, sito , na 
rua dos Coutos, frente ao nº 67, da freguesia de 
Serzedo deste município, da intenção desta au-
toridade administrativa ordenar, a execução, a 
promover no prazo de 15 dias úteis, da limpeza 
da vegetação e demais resíduos, existentes no 
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referido terreno, promovendo, entre outros, a 
proliferação de insetos e animais rastejantes, e 
constituindo, por conseguinte, um foco de insa-
lubridade e de insegurança (risco de incêndio) 
no local, em violação do disposto no art.º 33.º 
do regulamento Municipal de resíduos Sólidos 
urbanos e Limpeza pública do Município de 
vila Nova de gaia. 
Com efeito, decorre do disposto no citado art.º 
33.º, que é proibida a existência de árvores, ar-
bustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou quais-
quer resíduos nos terrenos ou logradouros dos 
prédios rústicos ou urbanos quando consti-
tuam perigo de incêndio ou para a saúde pú-
blica, sendo que, de acordo com o disposto na 
alínea b) do art.º 49.º, do citado regulamento, 
constitui contraordenação, passível de coima 
graduada de uma vez até um máximo de cinco 
vezes o salário mínimo nacional. 
Mais se comunica que, de acordo com o dis-
posto nos art.ºs 121.º e 122.º, do Código de pro-
cedimento Administrativo, dispõe(m) de 10 
dias úteis para apresentar as alegações, que 
entender(em) por convenientes, face ao teor da 
intenção, que ora lhe(s) veio a ser comunicada. 
Caso não sejam apresentadas alegações por 
escrito, no prazo de 10 dias úteis, a contar da 
presente notificação, a intenção agora comuni-
cada torna-se efetiva, devendo cumprir com o 
determinado no prazo que lhe foi concedido. 
Mais se notifica que, após o decurso do prazo 
concedido para o efeito, e constatada a manu-
tenção da situação de insalubridade e insegu-
rança detetada, nos termos e para os efeitos do 
disposto no n.º 2 do art.º 149.º e ss. do DL n.º 
442/91, de 15 de novembro, alterado pelo DL n.º 
61/96, de 31/01, aplicável por força do disposto 
no art.º 6.º, do DL n.º 4/2015, de 07/01, será to-
mada posse administrativa do terreno com vis-
ta à execução coerciva dos trabalhos.
A posse administrativa é realizada pelos servi-
ços municipais competentes, mediante a elabo-
ração de um auto de posse onde, para além de 
se identificar o ato aqui expresso, se especifi-
cam demais elementos que se revelem por per-
tinentes elencar. As quantias relativas às despe-
sas realizadas no âmbito da execução coerciva, 
incluindo quaisquer indemnizações ou sanções 
pecuniárias, que a administração tenha de su-
portar para o efeito, são de conta dos infrato-

res. 
Ao prazo aqui fixado acresce uma dilação de 
30 dias. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(309/SAL/2017) poderá ser consultado junto 
da Divisão de Fiscalização e Contraordenações, 
no edifício da gaiurb – urbanismo e habitação, 
EM, sito no Largo Aljubarrota, 13 (ao Cais de 
gaia), em dias úteis, no horário compreendido 
entre as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 
16:00. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: SAI-CMvNg/2019/17776
vila Nova de gaia, 27-08-2019
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 13/09/2019

eDt-CmVNG/2019/500
(proc. 1000/SAL/2018)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 
do nº.1 e nº.3, do art. 112º do Código de procedi-
mento Administrativo (aprovado pelo Decreto-
-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da afixa-
ção do presente Edital, e em cumprimento do 
despacho proferido pelo Senhor vereador do 
pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Manuel 
Monteiro, em 18/07/2019, ao abrigo da subde-
legação de competências constante do des-
pacho n. 47/pCM/2017 de 27 de outubro, o(s) 
proprietário(s), arrendatário(s), usufrutuário(s) 
e demais titulares de direitos reais sobre o ter-
reno, sito na ruA DE pADuA CorrEIA, TrA-
SEIrAS Do Nº354, freguesia de Mafamude, 
deste município, da intenção desta autoridade 
administrativa ordenar, a execução, a promover 
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no prazo de 15 dias úteis, da limpeza da vege-
tação e demais resíduos, existentes no referido 
terreno, promovendo, entre outros, a prolifera-
ção de insetos e animais rastejantes, e consti-
tuindo, por conseguinte, um foco de insalubri-
dade e de insegurança (risco de incêndio) no 
local, em violação do disposto no nº 1 do art.º 
50 do regulamento do Serviço de gestão de 
resíduos urbanos e Limpeza pública. 
Com efeito, decorre do disposto no citado nº 1 
do art.º 50 do regulamento do Serviço de ges-
tão de resíduos urbanos e Limpeza pública, 
que fica proibida a existência de árvores, arbus-
tos, sebes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer 
resíduos nos terrenos ou logradouros dos pré-
dios rústicos ou urbanos quando constituam 
perigo de incêndio, para o ambiente ou para a 
saúde pública, salvaguardando habitats prote-
gidos, classificados ou definidos como de ele-
vado interesse municipal e/ou espécies prote-
gidas por lei.. 
Mais se notifica que, de acordo com o dispos-
to nos art.ºs 121.º e 122.º, do Código de pro-
cedimento Administrativo, dispõe(m) de 10 
dias úteis para apresentar as alegações, que 
entender(em) por convenientes, face ao teor da 
intenção, que ora lhe(s) veio a ser comunicada. 
Caso não sejam apresentadas alegações por 
escrito, no prazo de 10 dias úteis, a contar da 
presente notificação, a intenção agora comuni-
cada torna-se efetiva, devendo cumprir com o 
determinado no prazo que lhe foi concedido.
Mais se notifica que, após o decurso do prazo 
concedido para o efeito, e constatada a manu-
tenção da situação de insalubridade e insegu-
rança detetada, nos termos e para os efeitos do 
disposto no n.º 2 do art.º 149.º e ss. do DL n.º 
442/91, de 15 de novembro, alterado pelo DL n.º 
61/96, de 31/01, aplicável por força do disposto 
no art.º 6.º, do DL n.º 4/2015, de 07/01, será to-
mada posse administrativa do terreno com vis-
ta à execução coerciva dos trabalhos.
As quantias relativas às despesas realizadas no 
âmbito da execução coerciva, incluindo quais-
quer indemnizações ou sanções pecuniárias, 
que a administração tenha de suportar para o 
efeito, são de conta dos infratores. 
Ao prazo aqui fixado acresce uma dilação de 
30 dias. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 

1000/SAL/2018 poderá ser consultado junto da 
Divisão de Fiscalização e Contraordenações, no 
edifício da gaiurb – urbanismo e habitação, EM, 
sito no Largo Aljubarrota, 13 (ao Cais de gaia), 
em dias úteis, no horário compreendido entre 
as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 16:00. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: SAI-CMvNg/2019/17751
vila Nova de gaia, 27-08-2019
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 13/09/2019

eDt-CmVNG/2019/501
MANuEL ANTÓNIo CorrEIA MoNTEIro no 
uso das competências delegadas pelo Exmo. 
Senhor presidente da Câmara através do des-
pacho nº 47/pCM/2017 de 27 de outubro de 
2017
TorNA pÚBLICo que a próxima reunião pú-
blica vai ter lugar no dia 21 de outubro de 2019, 
segunda-feira, pelas 16,00 horas.
Nos termos do disposto no artigo 7.º do regi-
mento da Câmara Municipal de vila Nova de 
gaia, aprovado em reunião de 21 de Janeiro de 
2019, os Munícipes interessados em intervir no 
período aberto ao público, devem inscrever-se 
no gabinete de Atendimento ao Munícipe da 
Câmara até às 16 horas da terça-feira imedia-
tamente anterior à reunião pública agendada 
para aquele dia 21.10.2019.
E para constar se lavrou o presente Edital que 
vai ser afixado no átrio Municipal.
vila Nova de gaia, 10 de setembro de 2019.
o vereador, Manuel António Correia Monteiro
Data de publicitação: 13/09/2019

eDt-CmVNG/2019/507
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 19 respeitante à 
reunião pública realizada no dia 2 de setembro 
de 2019, aprovada nos termos do disposto no 
art.º 27º do CpA, no nº. 3 do art.º 57º da Lei nº 
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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, 12 de setembro de 2019.
o vereador, Manuel António Correia Monteiro
Data de publicitação: 16/09/2019

eDt-CmVNG/2019/508
(proc. 9/SAL/2019)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 
do nº.1 e nº.3, do art. 112º do Código de procedi-
mento Administrativo (aprovado pelo Decreto-
-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da afixa-
ção do presente Edital, e em cumprimento do 
despacho proferido pelo Senhor vereador do 
pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Manuel 
Monteiro, em 18/07/2019, ao abrigo da subde-
legação de competências constante do des-
pacho n. 47/pCM/2017 de 27 de outubro, o(s) 
proprietário(s), arrendatário(s), usufrutuário(s) 
e demais titulares de direitos reais sobre o ter-
reno, sito na rua do Esteiro, junto ao n.º 498, 
da freguesia de Avintes, deste município, da 
intenção desta autoridade administrativa or-
denar, a execução, a promover no prazo de 15 
dias úteis, da limpeza da vegetação e demais 
resíduos, existentes no referido terreno, promo-
vendo, entre outros, a proliferação de insetos e 
animais rastejantes, e constituindo, por conse-
guinte, um foco de insalubridade e de insegu-
rança (risco de incêndio) no local, em violação 
do disposto no art.º 50.º n.º1 do regulamento 

do Serviço de gestão de resíduos urbanos e 
Limpeza pública. 
Mais se notifica que, de acordo com o disposto 
nos art.º 121.º e 122.º, do Código de procedimento 
Administrativo, dispõe(m) de 10 dias úteis para 
apresentar as alegações, que entender(em) por 
convenientes, face ao teor da intenção, que ora 
lhe(s) veio a ser comunicada. 
Caso não sejam apresentadas alegações por 
escrito, no prazo de 10 dias úteis, a contar da 
presente notificação, a intenção agora comuni-
cada converter-se-ão em ordem efetiva, deven-
do cumprir com o determinado no prazo que 
lhe foi concedido. 
Mais se notifica que, após o decurso do prazo 
concedido para o efeito, e constatada a manu-
tenção da situação de insalubridade e insegu-
rança detetada, nos termos e para os efeitos do 
disposto no n.º 2 do art.º 149.º e ss. do DL n.º 
442/91, de 15 de novembro, alterado pelo DL n.º 
61/96, de 31/01, aplicável por força do disposto 
no art.º 6.º, do DL n.º 4/2015, de 07/01, será to-
mada posse administrativa do terreno com vis-
ta à execução coerciva dos trabalhos.
As quantias relativas às despesas realizadas no 
âmbito da execução coerciva, incluindo quais-
quer indemnizações ou sanções pecuniárias, 
que a administração tenha de suportar para o 
efeito, são de conta dos infratores. 
Ao prazo aqui fixado acresce uma dilação de 
30 dias. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(9/SAL/2019) poderá ser consultado junto da 
Divisão de Fiscalização e Contraordenações, no 
edifício da gaiurb – urbanismo e habitação, EM, 
sito no Largo Aljubarrota, 13 (ao Cais de gaia), 
em dias úteis, no horário compreendido entre 
as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 16:00. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: SAI-CMvNg/2019/17626
vila Nova de gaia, 24-08-2019
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 16/09/2019

eDt-CmVNG/2019/509
(proc. 385/SAL/2019)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
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Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 
do nº.1 e nº.3, do art. 112º do Código de procedi-
mento Administrativo (aprovado pelo Decreto-
-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da afixa-
ção do presente Edital, e em cumprimento do 
despacho proferido pelo Senhor vereador do 
pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Manuel 
Monteiro, em 18/07/2019, ao abrigo da subde-
legação de competências constante do des-
pacho n. 47/pCM/2017 de 27 de outubro, o(s) 
proprietário(s), arrendatário(s), usufrutuário(s) 
e demais titulares de direitos reais sobre o ter-
reno, sito na rua da Azenha, frente ao n.º 146, 
da freguesia de Avintes, da execução, a pro-
mover no prazo de 15 dias úteis, da limpeza 
da vegetação e demais resíduos, existentes no 
referido terreno, promovendo, entre outros, a 
proliferação de insetos e animais rastejantes, e 
constituindo, por conseguinte, um foco de insa-
lubridade e de insegurança (risco de incêndio) 
no local, em violação do disposto no art.º 50.º 
n.º1 do regulamento do Serviço de gestão de 
resíduos urbanos e Limpeza pública.
Ao abrigo do disposto nas alíneas a) e c) do 
artigo 124.º do Código de procedimento Ad-
ministrativo, aprovado em anexo ao Decreto-
-Lei n.º 4/2015, de 07 de Janeiro, é dispensada 
a audiência dos interessados, justificada pela 
necessidade urgente e imperiosa de remover a 
situação de grave insalubridade, de perigo de 
incêndio e de risco acrescido para a saúde pú-
blica que decorre da densidade, altura e quali-
dade da vegetação e ainda da constatação de 
circunstancialismos meteorológicos e de locali-
zação do imóvel que potenciam a possibilidade 
de ocorrência concreta e efetiva de resultados 
danosos para pessoas e bens e ainda para o in-
teresse público em presença.
Mais se adverte que, após o decurso do prazo 

concedido para o efeito, e constatada a ma-
nutenção da situação de insalubridade e inse-
gurança detetada, se promoverão as diligên-
cias processuais devidas, para, nos termos do 
disposto no nº. 2, do art.º 149.º e ss. do DL n.º 
442/91, de 15 de novembro, alterado pelo DL 
nº. 61/96, de 31 de janeiro, aplicável por força 
do disposto no art.º 6.º, do DL n.º 4/2015, de 
7 de janeiro, se tomar posse administrativa do 
referido terreno com vista à execução coerciva 
dos trabalhos de limpeza/corte de vegetação 
ora determinados.
Caso opte por proceder à limpeza voluntária 
do terreno, deverá comunicá-lo, por qualquer 
meio, aos serviços de fiscalização da Divisão de 
Fiscalização e Contraordenações deste municí-
pio.
Fica ainda advertido(a) de que os custos e to-
das as quantias relativas às despesas a reali-
zar no âmbito da execução coerciva, incluindo 
quaisquer indemnizações ou sanções pecuniá-
rias que a autoridade administrativa careça de 
suportar para o efeito, ser-lhe-ão imputadas.
A notificação da ordem de limpeza do terreno 
com dispensa de audiência prévia deve-se à so-
bredita e justificada urgência imperiosa.
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(385/SAL/2019) poderá ser consultado junto 
da Divisão de Fiscalização e Contraordenações, 
no edifício da gaiurb – urbanismo e habitação, 
EM, sito no Largo Aljubarrota, 13 (ao Cais de 
gaia), em dias úteis, no horário compreendido 
entre as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 
16:00. .
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: SAI-CMvNg/2019/17621
vila Nova de gaia, 24-08-2019
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 16/09/2019

eDt-CmVNG/2019/511
(proc. 833/SAL/2016)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
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vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 
do nº.1 e nº.3, do artigo 112º do Código de pro-
cedimento Administrativo (aprovado pelo De-
creto-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da 
afixação do presente Edital, e em cumprimento 
do despacho proferido pelo Senhor vereador 
do pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Ma-
nuel Monteiro, em 2 de agosto de 2019, ao abri-
go da subdelegação de competências cons-
tante do despacho n. 47/pCM/2017 de 27 de 
outubro, o(s) proprietário(s), arrendatário(s), 
usufrutuário(s) e demais titulares de direitos 
reais sobre o terreno, sito rua Ernesto gonçal-
ves, junto ao nº 118, da união de Freguesias de 
grijó e Sermonde, deste município;
DA orDEM, proferida por esta autoridade ad-
ministrativa no âmbito do processo de fiscali-
zação n.º 833/SAL/2016, de execução de tra-
balhos de limpeza, corte de material vegetal 
existente e remoção dos resíduos sobrantes, 
verdes ou outros quaisquer, existentes no refe-
rido terreno, constituindo um foco de insalubri-
dade e prejuízo para a saúde pública por pro-
mover, entre outros fatores, a proliferação de 
insetos e demais animais rastejantes, em cum-
primento do disposto no nº. 1, do artigo 50º, do 
regulamento do Serviço de gestão dos resí-
duos urbanos e Limpeza pública, concedendo-
-lhe, para o efeito, o prazo de 15 dias.
Com efeito, decorre do disposto no sobredito 
artigo 50.º, nº. 1, que é proibida a existência de 
árvores, arbustos, sebes, silvados, balsas, lixos 
ou quaisquer resíduos nos terrenos ou logra-
douros dos prédios rústicos ou urbanos quan-
do constituam perigo de incêndio, para o am-
biente ou para a saúde pública, salvaguardando 
habitats protegidos, classificados ou definidos 
como de elevado interesse municipal e/ou es-
pécies protegidas por lei, cuja violação, consti-
tui contraordenação prevista e punida nos ter-
mos conjugados do disposto no nº. 6, do art.º 
50º e nº. 2, do art.º 71º, do regulamento do Ser-
viço de gestão dos resíduos urbanos e Limpe-

za pública.
Ao abrigo do disposto nas alíneas a) e c) do ar-
tigo 124.º do Código de procedimento Adminis-
trativo, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 07 de janeiro, é dispensada a audiên-
cia dos interessados, justificada pela necessida-
de urgente e imperiosa de remover a situação 
de grave insalubridade, de perigo de incêndio 
e de risco acrescido para a saúde pública que 
decorre da densidade, altura e qualidade da ve-
getação e ainda da constatação de circunstan-
cialismos, meteorológicos ou de localização do 
imóvel, que potenciam a possibilidade de ocor-
rência concreta e efetiva de resultados danosos 
para pessoas e bens e ainda para o interesse 
público em presença.
Mais se notifica que, após o decurso do prazo 
de 15 dias sem que se mostre cumprida a or-
dem, promover-se-á, imediatamente, à tomada 
de posse administrativa do imóvel com vista à 
execução coerciva da ordem proferida e incum-
prida, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 
149.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 442/91, de 
15 de Novembro, ainda aplicável por força do 
disposto no artigo 6.º do novo Código de pro-
cedimento Administrativo.
A posse administrativa é realizada pelos servi-
ços municipais competentes para o efeito, me-
diante a elaboração de um auto de posse onde, 
para além de se identificar o ato aqui expresso, 
se especificam demais elementos que se reve-
lem por pertinentes elencar.
Mais se adverte que os custos e todas as quan-
tias relativas às despesas a realizar no âmbito 
da execução coerciva, incluindo quaisquer in-
demnizações ou sanções pecuniárias que a au-
toridade administrativa careça de suportar para 
o efeito, serão imputados ao(à)(s) infrator(a)
(s). .
Ao prazo ora fixado acresce uma dilação de 30 
dias, em cumprimento do disposto na alínea c) 
do n.º 1 do artigo 88.º do Código de procedi-
mento Administrativo. 
Caso opte(m) por proceder à limpeza volun-
tária do terreno, deverá(ão) comunicá-lo, por 
qualquer meio, aos serviços de fiscalização da 
Divisão de Fiscalização e Contraordenações 
deste município.
Ao abrigo do disposto no artigo 122.º do Có-
digo de procedimento Administrativo poderá o 
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processo de fiscalização n.º 833/SAL/2016 ser 
consultado nas instalações da Divisão de Fis-
calização e Contraordenações, sitas no Largo 
de Aljubarrota, 13 (edifício gAIurB, em frente 
ao Cais de gaia), união de Freguesias de Santa 
Marinha e São pedro da Afurada, em dias úteis, 
no horário compreendido entre as 09:00 e as 
12:00 e entre as 14:00 e as 16:00. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: SAI-CMvNg/2019/17656
vila Nova de gaia, 26-08-2019
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 16/09/2019

eDt-CmVNG/2019/512
(proc. 713/SAL/2019)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 
do nº.1 e nº.3, do art. 112º do Código de procedi-
mento Administrativo (aprovado pelo Decreto-
-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da afixa-
ção do presente Edital, e em cumprimento do 
despacho proferido pelo Senhor vereador do 
pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Manuel 
Monteiro, em 18/07/2019, ao abrigo da subde-
legação de competências constante do des-
pacho n. 47/pCM/2017 de 27 de outubro, o(s) 
proprietário(s), arrendatário(s), usufrutuário(s) 
e demais titulares de direitos reais sobre o ter-
reno, sito na Travessa da Lavandeira, lado es-
querdo do nº 423, da freguesia de grijó, deste 
município, da execução, a promover no prazo 
de 15 dias úteis, da limpeza da vegetação e de-
mais resíduos, existentes no referido terreno, 
promovendo, entre outros, a proliferação de 
insetos e animais rastejantes, e constituindo, 

por conseguinte, um foco de insalubridade e 
de insegurança (risco de incêndio) no local, em 
violação do disposto no nº 1 do art.º 50 do re-
gulamento do Serviço de gestão de resíduos 
urbanos e Limpeza pública. 
Ao abrigo do disposto nas alíneas a) e c) do 
artigo 124.º do Código de procedimento Ad-
ministrativo, aprovado em anexo ao Decreto-
-Lei n.º 4/2015, de 07 de Janeiro, é dispensada 
a audiência dos interessados, justificada pela 
necessidade urgente e imperiosa de remover a 
situação de grave insalubridade, de perigo de 
incêndio e de risco acrescido para a saúde pú-
blica que decorre da densidade, altura e quali-
dade da vegetação e ainda da constatação de 
circunstancialismos meteorológicos e de locali-
zação do imóvel que potenciam a possibilidade 
de ocorrência concreta e efetiva de resultados 
danosos para pessoas e bens e ainda para o in-
teresse público em presença.
Mais se adverte que, após o decurso do prazo 
concedido para o efeito, e constatada a ma-
nutenção da situação de insalubridade e inse-
gurança detetada, se promoverão as diligên-
cias processuais devidas, para, nos termos do 
disposto no nº. 2, do art.º 149.º e ss. do DL n.º 
442/91, de 15 de novembro, alterado pelo DL 
nº. 61/96, de 31 de janeiro, aplicável por força 
do disposto no art.º 6.º, do DL n.º 4/2015, de 
7 de janeiro, se tomar posse administrativa do 
referido terreno com vista à execução coerciva 
dos trabalhos de limpeza/corte de vegetação 
ora determinados.
Caso opte por proceder à limpeza voluntária 
do terreno, deverá comunicá-lo, por qualquer 
meio, aos serviços de fiscalização da Divisão de 
Fiscalização e Contraordenações deste municí-
pio.
Fica ainda advertido(a) de que os custos e to-
das as quantias relativas às despesas a reali-
zar no âmbito da execução coerciva, incluindo 
quaisquer indemnizações ou sanções pecuniá-
rias que a autoridade administrativa careça de 
suportar para o efeito, ser-lhe-ão imputadas.
A notificação da ordem de limpeza do terreno 
com dispensa de audiência prévia deve-se à so-
bredita e justificada urgência imperiosa.
Ao abrigo do disposto no artigo 122.º do Có-
digo de procedimento Administrativo poderá 
o processo ser consultado nas instalações da 
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Divisão de Fiscalização e Contraordenações, si-
tas no Largo de Aljubarrota, 13 (frente ao Cais 
de gaia), união de Freguesias de Santa Marinha 
e São pedro da Afurada, entre as 9.00h e as 
16.30h.
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: SAI-CMvNg/2019/17630
vila Nova de gaia, 24-08-2019
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 16/09/2019

eDt-CmVNG/2019/513
(proc. 724/SAL/2019)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 
do nº.1 e nº.3, do art.º 112º do Código de pro-
cedimento Administrativo (aprovado pelo De-
creto-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da 
afixação do presente Edital, e em cumprimen-
to do despacho proferido Senhor vereador do 
pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Manuel 
Monteiro, em 18/07/2019, o(s) proprietário(s), 
arrendatário(s), usufrutuário(s) e demais titula-
res de direitos reais sobre o terreno, sito na rua 
dos Lagos de grijó, junto ao nº 661, da freguesia 
de grijó e Sermonde, deste município, a execu-
ção, a promover no prazo de 15 dias úteis, da 
limpeza da vegetação e demais resíduos, exis-
tentes no referido terreno, promovendo, entre 
outros, a proliferação de insetos e animais ras-
tejantes, e constituindo, por conseguinte, um 
foco de insalubridade e de insegurança (risco 
de incêndio) no local, em violação do disposto 
no art.º 33.º do regulamento Municipal de re-
síduos Sólidos urbanos e Limpeza pública do 
Município de vila Nova de gaia. 

Ao abrigo do disposto nas alíneas a) e c) do 
artigo 124.º do Código de procedimento Ad-
ministrativo, aprovado em anexo ao Decreto-
-Lei n.º 4/2015, de 07 de Janeiro, é dispensada 
a audiência dos interessados, justificada pela 
necessidade urgente e imperiosa de remover a 
situação de grave insalubridade, de perigo de 
incêndio e de risco acrescido para a saúde pú-
blica que decorre da densidade, altura e quali-
dade da vegetação e ainda da constatação de 
circunstancialismos meteorológicos e de locali-
zação do imóvel que potenciam a possibilidade 
de ocorrência concreta e efetiva de resultados 
danosos para pessoas e bens e ainda para o in-
teresse público em presença.
Mais se adverte que, após o decurso do prazo 
concedido para o efeito, e constatada a ma-
nutenção da situação de insalubridade e inse-
gurança detetada, se promoverão as diligên-
cias processuais devidas, para, nos termos do 
disposto no nº. 2, do art.º 149.º e ss. do DL n.º 
442/91, de 15 de novembro, alterado pelo DL 
nº. 61/96, de 31 de janeiro, aplicável por força 
do disposto no art.º 6.º, do DL n.º 4/2015, de 
7 de janeiro, se tomar posse administrativa do 
referido terreno com vista à execução coerciva 
dos trabalhos de limpeza/corte de vegetação 
ora determinados.
Caso opte por proceder à limpeza voluntária 
do terreno, deverá comunicá-lo, por qualquer 
meio, aos serviços de fiscalização da Divisão de 
Fiscalização e Contraordenações deste municí-
pio.
Fica ainda advertido(a) de que os custos e to-
das as quantias relativas às despesas a reali-
zar no âmbito da execução coerciva, incluindo 
quaisquer indemnizações ou sanções pecuniá-
rias que a autoridade administrativa careça de 
suportar para o efeito, ser-lhe-ão imputadas.
A notificação da ordem de limpeza do terreno 
com dispensa de audiência prévia deve-se à so-
bredita e justificada urgência imperiosa.
o referido despacho foi proferido ao abrigo da 
subdelegação de competências constante do 
despacho n. 14/pCM/2014 de 10 de março, pro-
ferido pelo Senhor presidente da Câmara, com 
competência conferida pela Câmara Municipal, 
na reunião de 25 de outubro de 2013. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(724/SAL/2019) poderá ser consultado junto 



Avisos e editAis

Nº 107 | setembro 2019 | boLetim mUNiCiPAL

62

da Divisão de Fiscalização e Contraordenações, 
no edifício da gaiurb – urbanismo e habitação, 
EM, sito no Largo Aljubarrota, 13 (ao Cais de 
gaia), em dias úteis, no horário compreendido 
entre as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 
16:00. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: SAI-CMvNg/2019/18241
vila Nova de gaia, 03-09-2019
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 16/09/2019

eDt-CmVNG/2019/516
pLANo MuNICIpAL DE DEFESA DA FLorESTA 
CoNTrA INCÊNDIoS Do MuNICÍpIo DE vILA 
NovA DE gAIA
Manuel António Correia Monteiro, no uso das 
competência delegadas pelo Exmo. Senhor 
presidente da Câmara através do despacho nº 
47/pCM/2017 de 27 de outubro de 2017, torna 
público que, em reunião extraordinária reali-
zada no dia oito de julho de 2019, o Executivo 
Municipal deliberou, aprovar a colocação em 
consulta pública o plano Municipal de Defesa 
da Floresta Contra Incêndios do Município de 
vila Nova de gaia. Nos termos e para os efeitos 
do preceituado no artigo 4.º do Despacho n.º 
443-A/2018, de 9 de janeiro, que se encontra 
em consulta pública o plano, pelo período de 
15 dias a contar da data da publicitação do pre-
sente Edital no Diário da república e na inter-
net no sítio institucional do Município de vila 
Nova de gaia.
Mais se informa os eventuais interessados na 
presente consulta pública, que o pMDFCI de 
vila Nova de gaia foi objeto dos seguintes pa-
receres: parecer prévio da Comissão Municipal 
da Defesa da Floresta, obtido em 5 de julho de 
2019; parecer vinculativo positivo, exarado pelo 
Instituto da Conservação da Natureza e das 
Florestas, I. p., obtido em 14 de agosto de 2019.
Durante este período, o referido plano encon-
tra-se disponível para consulta no Edifício da 
praça - Atendimento Municipal desta Câmara 
Municipal, sito na rua 20 de Junho, 4430-256 
vila Nova de gaia e na página eletrónica do mu-
nicípio (www.cm-gaia.pt).

Assim, convidam-se todos os interessados a 
apresentar eventuais reclamações, observa-
ções ou sugestões que deverão ser efetuadas, 
dentro do período atrás referido, em impresso 
próprio e dirigidas diretamente ao Exmo. Sr. 
presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de gaia e realizadas por uma das seguintes for-
mas: apresentadas presencialmente no Edifício 
da praça - Atendimento Municipal desta Câma-
ra Municipal, enviada por correio registado para 
a Câmara Municipal de vila Nova de gaia - rua 
Álvares Cabral – 4400-017 vila Nova de gaia ou 
por via eletrónica para geral@cm-gaia.pt.
os impressos estarão disponíveis na página 
eletrónica do município e no Balcão de Aten-
dimento (praça/Atendimento Municipal - entre 
8h30 e as 16h00, de segunda a sexta, e entre as 
9h00 e as 13h00, ao sábado).
vila Nova de gaia, 16 de setembro de 2019.
o vereador, Manuel António Correia Monteiro
Data de publicitação: 17/09/2019

eDt-CmVNG/2019/520
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 18 respeitante à reunião 
pública realizada no dia 26 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, 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, 18 de setembro de 2019.
o vereador, Manuel António Correia Monteiro
Data de publicitação: 17/09/2019

eDt-CmVNG/2019/521
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 40/89
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
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n.º 4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 
urbanização e Edificação)
Eng.º patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-
-presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 44/pCM/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 
de outubro de 2017.
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 
12 de agosto de 2019, e nos termos do dispos-
to no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16 de dezembro, na sua atual redação, que foi 
apresentado um pedido de alteração da licença 
de loteamento n.º 40/89 para o lote n.º B-3, re-
querido em nome de JorgE MIguEL MENDÃo 
CoLAço, que tem como objetivo a ampliação 
do piso de aproveitamento do vão de telhado.
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 2770/19 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: 19/09/2019

eDt-CmVNG/2019/525
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 20 respeitante 
à reunião pública realizada no dia 16 de setem-
bro 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, 19 de setembro de 2019.
o vereador, Manuel António Correia Monteiro
Data de publicitação: 23/09/2019

eDt-CmVNG/2019/527
(proc. 1259/SAL/2017)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
FAZ SABEr, nos termos do disposto na alínea 
d) do n.º 1 do art.º 112.º do Código de proce-
dimento Administrativo (CpA), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de Janeiro, através 
da afixação do presente Edital, de que, por des-
pacho do Senhor vereador do pelouro da Fis-
calização Municipal, de 21 de maio de 2019, foi 
proferida, nos termos do disposto no n.º 2, do 
art.º 149.º e ss. do DL n.º 442/91, de 15 de novem-
bro, alterado pelo DL n.º 61/96, de 31/01, aplicá-
vel por força do disposto no art.º 6.º, do DL n.º 
4/2015, de 07/01, decisão de tomada de posse 
administrativa do imóvel, sito na Travessa da ri-
beira, junto ao nº 60, da união de freguesias de 
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pedroso e Seixezelo, deste concelho, com efei-
tos a partir do próximo dia 21 de outubro de 
2019, pelas 9:00 horas, e pelo período estrita-
mente necessário ao cumprimento da execução 
coerciva da ordem de limpeza/corte da vegeta-
ção espontânea excessiva presente no referido 
terreno e posterior remoção ou eliminação de 
todos os sobrantes vegetais a produzir ou exis-
tentes, bem como de outros tipos de resíduos 
aí presentes, em violação do disposto no art.º 
33º e alínea b), do art.º49º, do regulamento 
Municipal de resíduos Sólidos urbanos e Lim-
peza pública de vila Nova de gaia, proferida, 
em 11/09/2018, por despacho do Exm.º Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Municipal, 
com competência subdelegada pelo despacho 
nº. 47/pCM/2017, de 27 de outubro.
Com efeito, por despacho do Exm.º Senhor ve-
reador do pelouro da Fiscalização Municipal e 
vistorias Administrativas, veio a ser ordenado 
aos proprietários, arrendatários, usufrutuários 
ou entidade que a qualquer título detivesse(m) 
o terreno, que procedesse(m), no prazo de 15 
dias úteis, à limpeza/corte da grande densida-
de de vegetação, existente no terreno, sito na 
Travessa da ribeira, junto ao nº 60, da união de 
freguesias de pedroso e Seixezelo, deste conce-
lho, em virtude do seu estado violar o disposto 
no art.º 33.º e alínea b), do art.º 49.º, do regula-
mento Municipal de resíduos Sólidos urbanos 
e Limpeza pública de vila Nova de gaia ora, 
a ordem proferida veio a ser-lhes devidamente 
notificada, por via de editais afixados, nos lo-
cais de estilo, respetivamente, em 30/11/2018 
e em 3/12/2018.Não obstante, veio a verificar-
-se, esgotado o prazo fixado para o efeito e de 
acordo com informação prestada, por último, 
pelos serviços de fiscalização, na sequência de 
deslocação efetuada ao local, em 24/01/2019, 
que a ordem proferida não veio a ser cumprida, 
o que legitima, ora, o recurso à execução coer-
civa da ordem proferida.
Mais se adverte, nos termos do disposto no n.º 
2, do art.º 157.º, do DL n.º 442/91, de 15 de no-
vembro, alterado pelo DL n.º 61/96, de 31/01, de 
que as quantias, relativas às despesas realiza-
das no âmbito da execução coerciva, incluindo 
quaisquer indemnizações ou sanções pecuniá-
rias, que a Administração tenha de suportar 
para o efeito, serão de conta dos infratores.

Informa-se, por fim, que o presente processo 
(1259/SAL/2017) poderá ser consultado junto 
da Divisão de Fiscalização e Contraordenações, 
no edifício da gaiurb – urbanismo e habitação, 
EM, sito no Largo Aljubarrota, 13 (ao Cais de 
gaia), em dias úteis, no horário compreendido 
entre as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 
16:00. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: SAI-CMvNg/2019/19354
vila Nova de gaia, 17-09-2019
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 24/09/2019

eDt-CmVNG/2019/529
(proc. 1389/SAL/2018)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 
do nº.1 e nº.3, do artigo 112º do Código de proce-
dimento Administrativo (aprovado pelo Decre-
to-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da afi-
xação do presente Edital, e em cumprimento do 
despacho proferido pelo Senhor vereador do 
pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Manuel 
Monteiro, em 20/08/2019, ao abrigo da sub-
delegação de competências constante do des-
pacho n. 47/pCM/2017 de 27 de outubro, o(s) 
proprietário(s), arrendatário(s), usufrutuário(s) 
e demais titulares de direitos reais sobre o ter-
reno, sito no ângulo da rua Dragões Sandinen-
ses com a rua do Marco, da união de Freguesias 
de Sandim, olival, Lever e Crestuma, deste mu-
nicípio, da ordem de execução, a promover no 
prazo de 15 dias úteis, da limpeza da vegetação 
e demais resíduos, existentes no referido ter-
reno, promovendo, entre outros, a proliferação 
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de insetos e animais rastejantes, e constituin-
do, por conseguinte, um foco de insalubridade 
e de insegurança (risco de incêndio) no local, 
em violação do disposto nº 1 do artigo 50.º, nº 1, 
do regulamento do Serviço de gestão de resí-
duos urbanos e Limpeza pública. 
Com efeito, decorre do disposto no citado nº 1 
do artigo 50.º, que fica proibida a existência de 
árvores, arbustos, sebes, silvados, balsas, lixos 
ou quaisquer resíduos nos terrenos ou logra-
douros dos prédios rústicos ou urbanos quan-
do constituam perigo de incêndio, para o am-
biente ou para a saúde pública, salvaguardando 
habitats protegidos, classificados ou definidos 
como de elevado interesse municipal e/ou es-
pécies protegidas por lei.
Ao abrigo do disposto nas alíneas a) e c) do 
artigo 124.º do Código de procedimento Ad-
ministrativo, aprovado em anexo ao Decreto-
-Lei n.º 4/2015, de 07 de Janeiro, é dispensada 
a audiência dos interessados, justificada pela 
necessidade urgente e imperiosa de remover a 
situação de grave insalubridade, de perigo de 
incêndio e de risco acrescido para a saúde pú-
blica que decorre da densidade, altura e quali-
dade da vegetação e ainda da constatação de 
circunstancialismos meteorológicos e de locali-
zação do imóvel que potenciam a possibilidade 
de ocorrência concreta e efetiva de resultados 
danosos para pessoas e bens e ainda para o in-
teresse público em presença.
Mais se adverte que, após o decurso do pra-
zo concedido para o efeito, e constatada a 
manutenção da situação de insalubridade e in-
segurança detetada, se promoverão as diligên-
cias processuais devidas, para, nos termos do 
disposto no nº. 2, do art.º 149.º e ss. do DL n.º 
442/91, de 15 de novembro, alterado pelo DL 
nº. 61/96, de 31 de janeiro, aplicável por força 
do disposto no art.º 6.º, do DL n.º 4/2015, de 
7 de janeiro, se tomar posse administrativa do 
referido terreno com vista à execução coerciva 
dos trabalhos de limpeza/corte de vegetação 
ora determinados.
Caso opte por proceder à limpeza voluntária 
do terreno, deverá comunicá-lo, por qualquer 
meio, aos serviços de fiscalização da Divisão de 
Fiscalização e Contraordenações deste municí-
pio.
Fica ainda advertido(a) de que os custos e to-

das as quantias relativas às despesas a reali-
zar no âmbito da execução coerciva, incluindo 
quaisquer indemnizações ou sanções pecuniá-
rias que a autoridade administrativa careça de 
suportar para o efeito, ser-lhe-ão imputadas.
A notificação da ordem de limpeza do terreno 
com dispensa de audiência prévia deve-se à so-
bredita e justificada urgência imperiosa.
Ao abrigo do disposto no artigo 122.º do Có-
digo de procedimento Administrativo poderá 
o processo ser consultado nas instalações da 
Divisão de Fiscalização e Contraordenações, si-
tas no Largo de Aljubarrota, 13 (frente ao Cais 
de gaia), união de Freguesias de Santa Marinha 
e São pedro da Afurada, entre as 9.00h e as 
16.30h.
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: SAI-CMvNg/2019/18713
vila Nova de gaia, 10-09-2019
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 24/09/2019

eDt-CmVNG/2019/530
(proc. 752/SAL/2019)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 
do nº.1 e nº.3, do art. 112º do Código de procedi-
mento Administrativo (aprovado pelo Decreto-
-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da afixa-
ção do presente Edital, e em cumprimento do 
despacho proferido pelo Senhor vereador do 
pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Manuel 
Monteiro, em 20/08/2019, ao abrigo da sub-
delegação de competências constante do des-
pacho n. 47/pCM/2017 de 27 de outubro, o(s) 
proprietário(s), arrendatário(s), usufrutuário(s) 
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e demais titulares de direitos reais sobre o ter-
reno, na qualidade de proprietário(a) do terre-
no sito na rua padre Nunes Campos, junto ao 
nº 265, freguesia (união de Freguesias de) de 
Arcozelo, deste município, para a execução de 
trabalhos de limpeza, sem destruição do cober-
to vegetal, designadamente corte de material 
vegetal infestante existente e remoção dos re-
síduos sobrantes, verdes ou outros quaisquer, 
em cumprimento do disposto no nº 1 do art.º 50 
do regulamento do Serviço de gestão de resí-
duos urbanos e Limpeza pública, concedendo-
-lhe, para o efeito, o prazo de 15 dias.
Ao abrigo do disposto nas alíneas a) e c) do 
artigo 124.º do Código de procedimento Ad-
ministrativo, aprovado em anexo ao Decreto-
-Lei n.º 4/2015, de 07 de Janeiro, é dispensada 
a audiência dos interessados, justificada pela 
necessidade urgente e imperiosa de remover a 
situação de grave insalubridade, de perigo de 
incêndio e de risco acrescido para a saúde pú-
blica que decorre da densidade, altura e quali-
dade da vegetação e ainda da constatação de 
circunstancialismos meteorológicos e de locali-
zação do imóvel que potenciam a possibilidade 
de ocorrência concreta e efetiva de resultados 
danosos para pessoas e bens e ainda para o in-
teresse público em presença.
Mais se adverte que, após o decurso do prazo 
concedido para o efeito, e constatada a ma-
nutenção da situação de insalubridade e inse-
gurança detetada, se promoverão as diligên-
cias processuais devidas, para, nos termos do 
disposto no nº. 2, do art.º 149.º e ss. do DL n.º 
442/91, de 15 de novembro, alterado pelo DL 
nº. 61/96, de 31 de janeiro, aplicável por força 
do disposto no art.º 6.º, do DL n.º 4/2015, de 
7 de janeiro, se tomar posse administrativa do 
referido terreno com vista à execução coerciva 
dos trabalhos de limpeza/corte de vegetação 
ora determinados.
Caso opte por proceder à limpeza voluntária 
do terreno, deverá comunicá-lo, por qualquer 
meio, aos serviços de fiscalização da Divisão de 
Fiscalização e Contraordenações deste municí-
pio.
Fica ainda advertido(a) de que os custos e to-
das as quantias relativas às despesas a reali-
zar no âmbito da execução coerciva, incluindo 
quaisquer indemnizações ou sanções pecuniá-

rias que a autoridade administrativa careça de 
suportar para o efeito, ser-lhe-ão imputadas.
A notificação da ordem de limpeza do terreno 
com dispensa de audiência prévia deve-se à so-
bredita e justificada urgência imperiosa.
Ao abrigo do disposto no artigo 122.º do Có-
digo de procedimento Administrativo poderá 
o processo ser consultado nas instalações da 
Divisão de Fiscalização e Contraordenações, si-
tas no Largo de Aljubarrota, 13 (frente ao Cais 
de gaia), união de Freguesias de Santa Marinha 
e São pedro da Afurada, entre as 9.00h e as 
16.30h.
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: SAI-CMvNg/2019/18686
vila Nova de gaia, 10-09-2019 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 24/09/2019

eDt-CmVNG/2019/532
(proc. 1137/vT/2018)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
FAZ SABEr, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº 1 do art.º 112º do Código de procedi-
mento Administrativo, através da afixação do 
presente Edital, a todos os interessados – pro-
prietário ou proprietários do muro de vedação 
e contenção de terras à face da rua dos praze-
res e rua dos Quatro Caminhos, na freguesia 
de Canelas, concelho de vila Nova de gaia -, 
de que, no âmbito do processo Administrativo 
nº 1137/vT/2018, por despacho de 12 de agosto 
de 2019 do Sr. vereador do pelouro da Fiscali-
zação Municipal e vistorias Administrativas, Dr. 
Manuel Monteiro, foi proferida a seguinte deci-
são:
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Com vista à correção das deficiências assina-
ladas pelos peritos na vistoria administrativa 
realizada a 15 de maio de 2019, ponderados os 
restantes elementos constantes no processo, 
ordena-se aos proprietários da edificação em 
causa, acima referida, nos termos previstos no 
art.º 89º nº 2 do regime Jurídico da urbaniza-
ção e da Edificação (rJuE), aprovado pelo DL 
nº 555/99 de 16 de Dezembro, na redação que 
lhe foi dada pela Lei nº 60/2007 de 4 de Se-
tembro, a execução dos seguintes trabalhos, a 
completar no prazo máximo de 60 dias úteis, 
contados que sejam 30 dias após a afixação 
deste edital:
- reparação e reconstrução do muro de veda-
ção/suporte de terras, à face dos dois arrua-
mentos (rua dos prazeres e rua dos Quatro 
Caminhos), com o mesmo material construtivo, 
devendo para o efeito ficar consolidado estru-
turalmente, nivelado e impermeabilizado na sua 
zona superior/coroamento, e ainda aprumado e 
com drenagem e estabilidade suficientes para 
garantir as funções a que está sujeito.
Caso não haja cumprimento voluntário do or-
denado, no prazo concedido para o efeito, o 
Município poderá executar coercivamente os 
trabalhos, com custos a cargo dos infratores, 
para além de incorrerem estes em responsabi-
lidade contraordenacional, punível com coima 
a graduar entre €500 euros e €100.000 euros, 
nos termos do art.º 91º, do nº 1 alínea s) e nº 4 
do art.º 98º e dos art.°s 107º e 108º, todos do 
Decreto-Lei nº 555/99 de 16 de Dezembro com 
a nova redação conferida pela Lei nº 60/2007 
de 4 de Setembro. Adverte-se ainda que o não 
cumprimento desta ordem administrativa po-
derá constituir também crime de desobediên-
cia, nos termos previstos no art.º 348º nº 1 alí-
nea b) do Código penal.
o despacho acima referido, do Sr. vereador 
Dr. Manuel Monteiro foi proferido ao abrigo da 
subdelegação de competências atribuída pelo 
despacho n.º 47/pCM/2017 de 27 de outubro 
de 2017 do Senhor presidente da Câmara Mu-
nicipal, com competência conferida pela Exma. 
Câmara Municipal na sua reunião de 21 de ou-
tubro de 2017.
Mais se informa que o processo poderá ser con-
sultado no Sector de vistorias Administrativas, 
no Edifício Corpus Christi, ao Largo de Aljubar-

rota, nº 13, vila Nova de gaia (Beira rio) entre 
as 9h e as 12h30 e entre as 14h e as 16h30. Nes-
se processo poderá ser consultado o registo fo-
tográfico anexo ao Auto de vistoria que não se 
encontra exposto juntamente com este Edital.
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: SAI-CMvNg/2019/18727
vila Nova de gaia, 10-09-2019
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 26/09/2019

eDt-CmVNG/2019/536
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 18/82 E 31/88
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 
urbanização e Edificação)
Eng.º patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-
-presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 44/pCM/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 
de outubro de 2017.
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 17 
de setembro de 2019, e nos termos do dispos-
to no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16 de dezembro, na sua atual redação, que foi 
apresentado um pedido de alteração da licença 
de loteamento n.º 18/82 e 31/88 para os lotes 
n.º 6 e 12, requerido em nome de AuguSTo DA 
CoSTA FErrEIrA, que tem como objetivo:
a) retificação da área do lote 6 de 619,50m2 
para 1637,50m2 e do lote 12 de 2574,50m2 para 
1582,50m2, alteração resultante de levanta-
mento topográfico;
b) Legalização do aumento da área de implan-
tação do lote 6 de 90,00m2 para 138,50m2;
c) Legalização do aumento da área de cons-
trução destinada a habitação do lote 6 de 
180,00m2 para 396,50m2;
d) Alteração da cércea do lote 6 de rés-do-
-chão e andar para cave, rés-do-chão e aprovei-
tamento do vão do telhado;
e) Legalização de edifício destinado a presta-
ção de serviços, no lote 6, com área de implan-
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tação e construção de 383,50m2;
f) Legalização de área de anexos, no lote 6, com 
área de implantação e construção de 154,70m2.
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 1223/19 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: 30/09/2019

e.1. reGULAmeNtoS em VerSÃo FINAL

e.1.1. reGULAmeNto De tAXAS e oUtrAS 
reCeItAS Do mUNICÍPIo De VILA NoVA De 
GAIA.
Eduardo vítor rodrigues, presidente da Câma-
ra Municipal de vila Nova de gaia, torna públi-
co, ao abrigo da competência que lhe confere 
a alínea t) do n.º 1 do artigo 35.º do anexo I à 
Lei n.º 75/2013, de 12 setembro, que a Câmara 
Municipal, em reunião pública realizada no dia 
15 de julho de 2019, e a Assembleia Municipal 
de vila Nova de gaia, em reunião ordinária de 
18 de julho de 2019, deliberaram aprovar, após 
consulta pública, o regulamento de Taxas e 
outras receitas do Município de vila Nova de 
gaia, que se publica, nos termos e para os efei-
tos do disposto no artigo 139.º do Código do 
procedimento Administrativo, o qual entra em 
vigor no dia 1 do 3.º mês seguinte ao da sua pu-
blicação no Diário da república, sem prejuízo 
de tal publicação ser igualmente feita no Bole-
tim Municipal e na Internet no sítio institucional 
do Município.
31 de julho de 2019. — o presidente da Câmara, 
Eduardo vítor rodrigues.

rEguLAMENTo DE TAXAS E ouTrAS rECEI-
TAS Do MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA

preâmbulo
1 — Nos termos do regime geral das Taxas das 
Autarquias Locais (rgTAL), aprovado pela Lei 
n.º 53 -E/2006, de 29 de dezembro, na sua 
atual redação, e de acordo com os princípios 
da equivalência jurídica, da justa repartição dos 
encargos públicos e da publicidade, os muni-
cípios podem criar taxas incidindo sobre utili-
dades prestadas aos particulares, geradas pela 
respetiva atividade ou resultantes do benefício 
económico decorrente da realização de inves-
timentos, constituindo receita municipal o pro-
duto da cobrança de taxas e preços, decorren-
tes da concessão de licenças e da prestação de 
serviços (cf. artigos 14.º, alínea f) e 20.º e 21.º da 
Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua atual 
redação, que estabelece o regime Financeiro 
das Autarquias Locais e das Entidades Intermu-
nicipais).
2 — Em conformidade com o artigo 8.º do rg-

E. rEguLAMENToS
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TAL, as taxas municipais são criadas por regu-
lamento aprovado pela assembleia municipal 
que contém obrigatoriamente, sob pena de nu-
lidade: 
a) A indicação da base de incidência objetiva e 
subjetiva;
b) o valor ou a fórmula de cálculo do valor das 
taxas a cobrar;
c) A fundamentação económico -financeira re-
lativa ao valor das taxas, designadamente os 
custos diretos e indiretos, os encargos financei-
ros, amortizações e futuros investimentos reali-
zados ou a realizar pela autarquia local;
d) As isenções e sua fundamentação;
e) o modo de pagamento e outras formas de 
extinção da prestação tributária admitidas;
f) A admissibilidade do pagamento em presta-
ções.
3 — A generalidade das taxas criadas pelo Mu-
nicípio de vila Nova de gaia consta atualmente 
de dois instrumentos normativos, a saber:
Do regulamento de Taxas e outras receitas do 
Município de vila Nova de gaia, aprovado, em 
dezembro de 2009, pela Assembleia Municipal 
e alterado, nomeadamente, pelo regulamento 
publicado no Diário da república, 2.ª série, n.º 
8, de 11 de janeiro de 2017, no tocante às ta-
xas de estacionamento e pelo regulamento n.º 
306/2017, de 7 de junho, publicado no Diário da 
república, 2.ª série, n.º 110 de 7 de junho, no que 
concerne à possibilidade de redução em 50 % 
do valor das taxas municipais a pagar por co-
merciantes;
Do regulamento Municipal de urbanização e 
Edificação, publicado no Diário da república, 
2.ª série, n.º 249, de 22 de dezembro de 2015.
4 — A dispersão de tais normas regulamentares 
revela -se contudo inconveniente porquanto, 
para além de duplicação desnecessária de nor-
mas, por vezes, não totalmente coerentes ao ní-
vel dos princípios e das regras gerais a observar 
em procedimentos similares, a mesma é tam-
bém suscetível de dificultar uma clara perceção 
e interpretação por parte dos interessados. Daí 
a necessidade de integrar os dois regimes, num 
novo regulamento de Taxas e outras receitas 
do Município de vila Nova de gaia, sem prejuízo 
da necessária salvaguarda das especificidades 
inerentes às taxas devidas pelas operações ur-
banísticas.

5 — Acresce que no decurso da vigência do 
atual regulamento de Taxas e outras receitas 
do Município, que conta já cerca de 10 anos, e 
pese embora a sua adaptação intercalar ao re-
gime do «Licenciamento Zero», se verificaram, 
entretanto, outras importantes alterações no 
ordenamento jurídico que rege as autarquias 
locais, com incidência, direta ou indireta, no 
respetivo regime. Importa, por isso, refletir num 
novo regulamento Municipal de Taxas e outras 
receitas do Município, quer as mudanças de-
correntes do Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de 
janeiro, que aprovou o novo Código do proce-
dimento Administrativo e que impõe, nomea-
damente, a obrigatoriedade de publicação no 
Diário da república da nova regulamentação 
municipal, quer as alterações decorrentes da 
Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, e da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, que estabelecem, 
respetivamente, o regime Financeiro das Au-
tarquias Locais e das Entidades Intermunicipais 
(rFALEI) e o regime Jurídico das Autarquias 
Locais (rJAL), bem como, entre outras, do De-
creto -Lei n.º 73/2014, de 13 de maio, que intro-
duziu importantes alterações ao Decreto -Lei 
n.º 135/99, de 22 de abril, no contexto da mo-
dernização administrativa, e da Lei n.º 26/2016, 
de 22 de agosto, que aprova o regime de aces-
so à informação administrativa e ambiental e de 
reutilização dos documentos administrativos, 
estabelecendo, neste caso, novos princípios e 
regras aplicáveis às taxas devidas por reprodu-
ções e certidões de documentos administrati-
vos, bem como à informação sobre as isenções, 
reduções ou dispensas de pagamento aplicá-
veis.
6 — Tais alterações ditam, por exemplo, a neces-
sidade de adaptar o regime de taxas em vigor 
no que concerne à nova realidade decorrente 
da administração eletrónica e da desmateriali-
zação de procedimentos, por forma a promo-
ver maior eficiência administrativa, bem como 
maior proximidade com os interessados, cida-
dãos e empresas, no desempenho da ativida-
de municipal, tendo em conta os princípios da 
qualidade, da proteção da confiança, da comu-
nicação eficaz e transparente, da simplicidade, 
da responsabilidade e da gestão participativa.
7 — o novo regulamento de Taxas e outras re-
ceitas do Município de vila Nova de gaia, ora 
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elaborado, para além da consolidação de re-
gimes já referida e da sua conformação e ar-
ticulação com a legislação e regulamentação 
municipal presentemente em vigor, mantendo, 
no geral, os valores das taxas, apresenta como 
principais inovações:
7.1 — A consagração de um novo regime de 
isenções e reduções de taxas, distinguindo:
7.1.1 — um vasto conjunto de situações, de isen-
ção ou redução, taxativamente enumeradas 
cujo processo de reconhecimento passará ago-
ra a ser automático, oficioso ou mais desburo-
cratizado, sem necessidade de deliberação da 
Câmara Municipal (artigo 16.º);
7.1.2 — As situações de isenção ou redução por 
razões de interesse público municipal, a ponde-
rar, fundamentar e valorar, caso a caso, pela Câ-
mara Municipal no quadro das suas competên-
cias legais e regulamentares de atribuição de 
benefícios públicos quando os potenciais bene-
ficiários sejam entidades privadas (artigo 17.º);
7.1.3 — As isenções ou reduções especificamen-
te previstas para operações urbanísticas cujo 
regime se mantém inalterado (artigo 18.º).
7.2 — A previsão de novos serviços, como o ser-
viço digital, com o objetivo de permitir o acesso 
a documentação eletrónica e em suportes digi-
tais, bem como de valores de taxas destinados 
a permitir uma solução mais fácil na construção 
do simulador de taxas, tendo em vista o atendi-
mento online.
7.3 — A uniformização das taxas a cobrar pe-
las cedências dos auditórios, quer da Assem-
bleia Municipal, quer de equipamentos simila-
res como o do Arquivo Sophia de Mello Breyner 
(artigo 34.º da Tabela de Taxas anexa).
7.4 — A previsão da possibilidade de atualização 
anual das taxas a partir de 1 de abril, de acordo 
com a taxa de inflação, que passam igualmente 
a ser expressas obrigatoriamente em múltiplos 
de cinco cêntimos evitando -se constrangimen-
tos, nomeadamente, no pagamento da taxa de 
estacionamento em parquímetros.
7.5 — A previsão de uma regra geral relativa à 
fixação, pela Câmara Municipal, nos termos le-
gais, de preços e outras receitas relativos aos 
serviços prestados e aos bens fornecidos por 
unidades orgânicas municipais e por empre-
sas locais, podendo haver preços diferenciados 
com fundamento na promoção das correspon-

dentes atividades, nomeadamente, por razões 
sociais, culturais, educativas, ambientais, ou de 
apoio ou incentivo à prática de atividade física 
e do desporto, sem prejuízo da dispensa total 
ou parcial do respetivo pagamento, no âmbito 
da atribuição de benefícios públicos, nos ter-
mos das competências legais ou regulamenta-
res do executivo municipal.
8 — Nos termos das alíneas k) e ccc) do n.º 1 do 
artigo 33.º do rJAL, compete à Câmara Muni-
cipal de gaia elaborar e submeter à aprovação 
da Assembleia Municipal os projetos de regula-
mentos externos do Município bem como apre-
sentar propostas, à mesma Assembleia, sobre 
matérias da competência desta.
9 — o projeto deste regulamento foi subme-
tido a consulta pública, para recolha de suges-
tões, nos termos do artigo 101.º do Código do 
procedimento Administrativo (CpA), através de 
publicação no Boletim Municipal e na Internet 
no sítio institucional do Município.
Assim:
A Assembleia Municipal de vila Nova de gaia, 
sob proposta da Câmara Municipal, ao abrigo 
do disposto nas alíneas b), c) e g) do n.º 1 do ar-
tigo 25.º do regime Jurídico das Autarquias Lo-
cais, aprovado pela alínea a) do n.º 1 do artigo 
1.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
atual redação, aprova o seguinte regulamento:

TÍTuLo I
Parte geral

CApÍTuLo I
Disposições gerais

Artigo 1.º
Lei habilitante

1 — o regulamento Municipal de Taxas e outras 
receitas do Município de vila Nova de gaia é 
elaborado ao abrigo e nos termos dos artigos 
112.º, n.º 7, 238.º, n.º 4 e 241.º da Constituição da 
república portuguesa, do regime Financeiro 
das Autarquias Locais e das Entidades Intermu-
nicipais, estabelecido pela Lei n.º 73/2013, de 3 
de setembro, da Lei n.º 53 -E/2006, de 29 de 
dezembro, que estabelece o regime geral das 
Taxas das Autarquias Locais, da Lei geral Tribu-
tária, aprovada pelo Decreto -Lei n.º 398/98, de 
17 de dezembro, do Código de procedimento e 
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de processo Tributário, aprovado pelo Decreto 
-Lei n.º 433/99, de 26 de outubro e das alíneas 
b), c) e g) do n.º 1 do artigo 25.º e das alíneas 
e) e k) do n.º 1 do artigo 33.º do regime Jurídi-
co das Autarquias Locais (rJAL) aprovado pela 
alínea a) do n.º 1 do artigo 1.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, na sua atual redação.
2 — São, ainda, leis habilitantes deste regula-
mento:
a) o Decreto -Lei n.º 555/99, de 16 de dezem-
bro, na sua atual redação, que estabelece o re-
gime Jurídico da urbanização e da Edificação 
(rJuE);
b) o Decreto -Lei n.º 267/2002, de 26 de no-
vembro, na sua atual redação, que estabelece 
os procedimentos e define as competências 
para efeitos de licenciamento e fiscalização de 
instalações de armazenamento de produtos de 
petróleo e instalações de postos de abasteci-
mento de combustíveis.

Artigo 2.º
objeto e âmbito

1 — o presente regulamento estabelece as ta-
xas municipais, a aplicar no Município de vila 
Nova de gaia, fixando a sua incidência, liquida-
ção, valor ou fórmula de cálculo, fundamenta-
ção económico -financeira, isenções e respetiva 
fundamentação, modo de cobrança e paga-
mento, bem como outras formas de extinção 
da prestação tributária admitidas, sem prejuízo 
de outras previstas em lei ou regulamentos es-
pecíficos.
2 — o presente regulamento estabelece igual-
mente o regime de fixação de preços e outras 
receitas do Município de vila Nova de gaia.
3 — De acordo com a natureza das matérias, às 
relações jurídico -tributárias geradoras da obri-
gação de pagamento de taxas ao Município de 
vila Nova de gaia aplicam -se, ainda, subsidiá-
ria e sucessivamente:
a) o regime geral das Taxas das Autarquias 
Locais;
b) o regime Financeiro das Autarquias Locais 
e das Entidades Intermunicipais;
c) A Lei geral Tributária;
d) o regime Jurídico das Autarquias Locais;
e) o Estatuto dos Tribunais Administrativos e 
Fiscais;
f) o Código de procedimento e de processo 

Tributário;
g) o Código de processo nos Tribunais Admi-
nistrativos;
h) o Código do procedimento Administrativo.

Artigo 3.º
Das taxas

1 — As taxas do Município de vila Nova de gaia 
são tributos que assentam na prestação con-
creta de um serviço público, na utilização priva-
da de bens do domínio público e privado da au-
tarquia ou na remoção de um obstáculo jurídico 
ao comportamento dos particulares, no âmbito 
das atribuições do Município.
2 — A concreta previsão das taxas devidas ao 
Município de vila Nova de gaia, com fixação 
dos respetivos quantitativos, consta da Tabela 
de Taxas e outras receitas do Município, que 
é parte integrante, como Anexo II, do presente 
regulamento, respeita o princípio da prossecu-
ção do interesse público local e visa a satisfa-
ção das necessidades financeiras do Município, 
bem como a promoção de finalidades sociais, 
de qualificação urbanística, territorial e ambien-
tal.
3 — As taxas referidas no número anterior 
abrangem ainda, nos termos legais, as desti-
nadas ao financiamento de utilidades geradas 
pela realização de despesa municipal quando 
desta resultem utilidades divisíveis que bene-
ficiem um grupo certo e determinado de sujei-
tos, independentemente da sua vontade.

Artigo 4.º
Da fixação do valor e fundamentação econó-

mico -financeira das taxas
1 — o valor das taxas constantes da Tabela Ane-
xa ao presente regulamento, atento o princípio 
da proporcionalidade, é fixado segundo os se-
guintes critérios:
a) Custo da atividade pública local;
b) Benefício auferido pelo particular;
c) Desincentivo à prática de certos atos ou ope-
rações.
2 — os proveitos obtidos das taxas constan-
tes na Tabela Anexa ao presente regulamento 
destinam -se a cobrir os custos operacionais da 
atividade pública prestada, designadamente os 
custos diretos e indiretos, bem como futuros in-
vestimentos a realizar pelo Município.
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3 — o custo da atividade pública local, previsto 
na alínea a) do n.º 1 do presente artigo, é ob-
tido pela aplicação de fórmulas diversas, com 
fatores de ponderação que englobam, designa-
damente os custos diretos e indiretos, os encar-
gos financeiros e amortizações.
4 — A fundamentação económico -financeira 
do valor das taxas, elaborada de acordo com 
o disposto no n.º 2 do artigo 8.º da Lei n.º 53 
-E/2006, de 29 de dezembro, na sua atual reda-
ção, consta do Anexo I ao presente regulamen-
to, dele fazendo parte integrante.

Artigo 5.º
Incidência objetiva

As taxas municipais incidem sobre utilidades 
prestadas aos particulares ou geradas pela ati-
vidade do Município, designadamente:
a) pela concessão de licenças e autorizações e 
pela comunicação prévia, prática de atos admi-
nistrativos e satisfação administrativa de outras 
pretensões de caráter particular;
b) pela realização, manutenção e reforço de in-
fraestruturas urbanísticas primárias e secundá-
rias;
c) pela utilização e aproveitamento de bens do 
domínio público e privado municipal;
d) pela gestão de tráfego e de áreas de esta-
cionamento;
e) pela gestão de equipamentos públicos de 
utilização coletiva;
f) pela prestação de serviços no domínio da 
prevenção de riscos e da proteção civil;
g) pelas atividades de promoção de finalidades 
sociais e de qualificação urbanística, territorial 
e ambiental;
h) pelas atividades de promoção do desenvol-
vimento e competitividade local e regional;
i) pelas atividades de particulares geradoras de 
impacte ambiental negativo;
j) outras atividades previstas neste regulamen-
to, na lei ou noutros regulamentos municipais.

Artigo 6.º
Incidência subjetiva

1 — o sujeito ativo da relação jurídico -tributá-
ria geradora da obrigação de pagamento das 
taxas municipais previstas no presente regula-
mento é o Município de vila Nova de gaia titu-
lar do direito de exigir o cumprimento daquelas 

obrigações tributárias, quer diretamente quer 
através de representante.
2 — o sujeito passivo é a pessoa singular ou co-
letiva, o património ou a organização de facto 
ou de direito que, nos termos da lei e dos re-
gulamentos municipais em vigor, está vinculada 
ao cumprimento da prestação tributária.
3 — Estão sujeitos ao pagamento de taxas mu-
nicipais o Estado, as regiões Autónomas, as 
autarquias locais, os fundos e serviços autóno-
mos e as entidades que integram o setor em-
presarial do Estado, das regiões Autónomas e 
das autarquias locais, sem prejuízo do previsto 
nos artigos 16.º a 18.º do presente regulamento.

Artigo 7.º
Atualização das taxas

1 — os valores das taxas previstos na Tabela 
Anexa são atualizáveis, de acordo com a taxa 
de inflação, em sede de orçamento Anual do 
Município, em função da variação, quando esta 
for positiva, do índice médio de preços no con-
sumidor, excluindo habitação, no continente, 
relativo ao ano anterior e publicado pelo Insti-
tuto Nacional de Estatística, arredondando -se 
os resultados obtidos, por excesso, para a cen-
tésima de euro múltipla de cinco superior.
2 — os serviços municipais da área financeira 
procedem à respetiva atualização, sendo caso 
disso, para vigorar a partir de 1 de abril de cada 
ano, dando conhecimento à Câmara Municipal.
3 — Sempre que a Câmara Municipal considere 
justificável pode propor à Assembleia Municipal 
uma atualização extraordinária das taxas, me-
diante alteração regulamentar acompanhada 
da respetiva fundamentação económico -finan-
ceira subjacente aos novos valores.
4 — As atualizações referidas nos números an-
teriores são publicitadas nos lugares públicos 
de estilo, através de edital, no Boletim Municipal 
e na Internet, no sítio institucional do Município.
5 — Excetuam -se do disposto nos números an-
teriores as taxas municipais previstas na Tabe-
la Anexa que resultem de quantitativos fixados 
por disposição legal.

Artigo 8.º
Fixação de preços e outras receitas

1 — os preços e demais instrumentos de remu-
neração relativos aos serviços prestados e aos 
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bens fornecidos pelas unidades orgânicas mu-
nicipais e por empresas locais, são fixados pela 
Câmara Municipal, nos termos legais, e não de-
vem ser inferiores aos custos direta e indireta-
mente suportados, com a prestação desses ser-
viços e com o fornecimento desses bens, sendo 
medidos, tais custos, em situação de eficiência 
produtiva.
2 — os preços e demais instrumentos de remu-
neração a cobrar pelo Município de vila Nova 
de gaia respeitam, designadamente, às ativi-
dades de abastecimento público de água, de 
saneamento de águas residuais, de gestão de 
resíduos sólidos, à utilização de instalações 
desportivas, culturais, ou outras de uso público, 
à cedência ou aluguer de espaços e instalações 
do património imobiliário municipal para fins 
particulares.
3 — A Câmara Municipal pode fixar preços di-
ferenciados com fundamento na promoção das 
correspondentes atividades por razões sociais, 
culturais, educativas, ambientais, ou de apoio 
ou incentivo à prática de atividade física e do 
desporto, bem como dispensar total ou parcial-
mente o respetivo pagamento, no âmbito da 
atribuição de benefícios públicos, nos termos 
das suas competências legais ou regulamenta-
res.
4 — As indemnizações por prejuízos sofridos 
pelo Município, nomeadamente por danos no 
património municipal, são calculadas com base 
no custo da sua reposição ou reparação, dado 
pelos custos diretos e indiretos ocorridos, ou 
no valor de normas legais aplicáveis.

CApÍTuLo II
Liquidação das taxas

Artigo 9.º
Liquidação

1 — A liquidação das taxas municipais consiste 
na determinação do montante a pagar e resul-
ta da aplicação dos indicadores previstos em 
fórmulas definidas no presente regulamento 
ou valores constantes da Tabela Anexa e dos 
elementos fornecidos pelos interessados.
2 — Aos valores das taxas municipais acresce, 
quando devido, o imposto sobre o valor acres-
centado (IvA), à taxa legal.
3 — Não pode ser praticado nenhum ato ou fac-

to material de execução sem prévio pagamento 
das taxas e outras receitas previstas no presen-
te regulamento e respetiva Tabela Anexa, sal-
vo nos casos expressamente nele admitidos ou 
permitidos por lei.

Artigo 10.º
procedimento da liquidação

1 — A liquidação das taxas municipais consta de 
documento próprio, designado por «Nota de 
Liquidação», que faz parte integrante do res-
petivo processo administrativo ou, não sendo 
precedida de um processo, é feita no respetivo 
documento de cobrança.
2 — Da nota de liquidação ou documento de 
cobrança, devem constar os seguintes elemen-
tos:
a) Identificação do sujeito ativo;
b) Identificação do sujeito passivo;
c) Discriminação do ato, facto ou contrato su-
jeito a liquidação;
d) Enquadramento no regulamento ou na sua 
Tabela de Taxas Anexa;
e) Cálculo do montante a pagar, em função dos 
elementos indicados nas alíneas c) e d);
f) prazo de pagamento;
g) Eventuais isenções ou reduções de taxas 
aplicáveis.
3 — Com a liquidação das taxas municipais, o 
Município assegura também a liquidação e co-
brança de impostos devidos ao Estado, resul-
tantes de imposição legal.
4 — A liquidação das taxas municipais, em re-
gra, é efetuada com a proposta de deferimento 
ou de autorização, ou até 30 dias a contar da 
data do registo de entrada do requerimento do 
interessado em caso de deferimento tácito.
5 — A liquidação do valor das taxas devidas no 
âmbito dos regimes previstos no Decreto –Lei 
n.º 48/2011, de 1 de abril, na sua atual redação, é 
efetuada, automaticamente, no «Balcão do Em-
preendedor».
6 — No caso de indeferimento, não há lugar ao 
reembolso do valor liquidado no ato de submis-
são do pedido.

Artigo 11.º
Notificação da liquidação

1 — Sem prejuízo de outro meio de notificação 
legalmente estabelecido, a notificação da liqui-
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dação é feita por carta registada com aviso de 
receção, conjuntamente ou não com o ato de 
deferimento da licença ou autorização reque-
rida.
2 — Nos casos em que não é legalmente exigí-
vel a notificação por carta registada com aviso 
de receção, designadamente no caso da liqui-
dação efetuada no «Balcão do Empreendedor» 
e, ainda, quando se trate da renovação de licen-
ças ou autorizações previstas no presente re-
gulamento, as notificações são efetuadas por 
carta registada simples.
3 — Da notificação da liquidação deve cons-
tar, além do montante a pagar, acrescido dos 
valores das taxas que são devidas, a decisão, 
os seus fundamentos de facto e de direito, os 
meios de defesa contra o ato de liquidação, o 
autor do ato e se o fez no uso de delegação ou 
subdelegação de competências, bem como o 
prazo de pagamento voluntário findo o qual co-
meçam a vencer –se juros de mora nos termos 
legais.
4 — A notificação considera -se efetuada na 
data assinatura do aviso de receção tendo–se 
por efetuada na própria pessoa do notificado, 
ainda que o aviso de receção tenha sido assi-
nado por terceiro no domicílio daquele, pre-
sumindo -se neste caso que a notificação da 
liquidação foi, oportunamente, entregue ao 
destinatário.
5 — Caso o aviso de receção seja devolvido 
pelo facto de o notificando se ter recusado a 
recebê-lo ou não o ter levantado no prazo pre-
visto no regulamento dos serviços postais e 
não se comprovar que entretanto o notificando 
comunicou a alteração do seu domicílio fiscal, 
a notificação é efetuada nos 15 dias seguintes à 
devolução, por nova carta registada com aviso 
de receção, presumindo -se feita a notificação 
se a carta não tiver sido recebida ou levanta-
da, sem prejuízo de o notificando poder provar 
justo impedimento ou a impossibilidade de co-
municação da mudança de residência no prazo 
legal.
6 — A notificação pode igualmente ser levan-
tada nos serviços competentes, devendo o no-
tificado ou seu representante assinar um com-
provativo de recebimento, que terá os mesmos 
efeitos do aviso de receção.
7 — As notificações, por carta registada sim-

ples, presumem -se efetuadas no 3.º dia pos-
terior ao do registo ou no 1.º dia útil seguinte a 
esse, quando esse dia não seja útil.
8 — As notificações referidas no número an-
terior podem ser efetuadas, por telefax ou via 
Internet, desde que seja possível confirmar, 
posteriormente, o conteúdo da mensagem e o 
momento em que foi enviada.
9 — Quando a notificação for efetuada nos ter-
mos do número anterior, presume -se feita na 
data de emissão, servindo de prova, se incluí-
do no processo, a cópia do aviso onde conste 
a menção de que a mensagem foi enviada com 
sucesso, bem como a data, hora e número de 
telefax do recetor ou o extrato da mensagem 
efetuado pelo trabalhador.
10 — No caso de o interessado ter constituído 
mandatário, as notificações serão feitas na pes-
soa e escritório deste, por carta ou aviso regis-
tados.
11 — Nas situações previstas no número ante-
rior, e sempre que a notificação tenha em vista 
a prática pelo interessado de ato pessoal, além 
da notificação ao mandatário, será enviada car-
ta para o domicílio do próprio interessado, in-
dicando a data, o local e o motivo da compa-
rência.
12 — Após a receção da notificação, o notifica-
do terá 10 dias para se pronunciar por escrito 
sobre o ato de liquidação, devendo, caso o faça, 
ser emitido novo ato de liquidação até 10 dias 
após o termo daquele prazo.
13 — Findo o prazo previsto no número anterior 
sem que tenha havido pronúncia do notificado, 
considera -se assente a notificação inicialmente 
efetuada.

Artigo 12.º
Autoliquidação

1 — A autoliquidação consiste na determinação 
pelo sujeito passivo do valor da taxa a pagar, 
seja aquele o contribuinte direto, o seu substi-
tuto ou responsável legal.
2 — Sempre que a lei ou regulamento preveja a 
autoliquidação das taxas e outras receitas, deve 
o requerente promover a mesma e o respetivo 
pagamento.
3 — o requerente, aquando da entrega do seu 
requerimento ou do início da atividade sujeita a 
pagamento da taxa ou outra receita municipal, 
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deve remeter ao Município cópia do pagamen-
to efetuado nos termos do número anterior, 
sob pena de se presumir o seu não pagamento.
4 — Caso se verifique que ocorreu deferimen-
to tácito e o Município proceda à liquidação da 
taxa no prazo estipulado no artigo 10.º, n.º 4, 
pode o sujeito passivo depositar ou caucionar 
o respetivo valor, calculado nos termos do pre-
sente regulamento, dando conhecimento des-
se facto ao Município.
5 — Nas situações de comunicação prévia, 
quando não houver lugar à emissão de alvará 
único, a liquidação é feita pelo sujeito passivo, 
de acordo com os critérios previstos no presen-
te regulamento.
6 — o sujeito passivo pode, nas situações pre-
vistas no número anterior, solicitar que os servi-
ços competentes prestem informações sobre o 
montante previsível das taxas a suportar.
7 — Nos casos de operações urbanísticas pro-
movidas pela Administração pública, a Câmara 
Municipal deve, no momento em que profira o 
parecer sobre as mesmas, indicar o valor presu-
mível das taxas a suportar.
8 — As entidades a que alude o número anterior 
procederão a autoliquidação com base no valor 
presumível indicado pelo Município.
9 — o pagamento das taxas municipais resul-
tantes da autoliquidação deverá ser realizado 
à ordem da Câmara Municipal de vila Nova de 
gaia para o Número de Identificação Bancária 
003508880000319033289 da Caixa geral de 
Depósitos, S. A., devendo ser indicada a refe-
rência ao procedimento a que respeita e o nome 
ou denominação social do respetivo titular.
10 — A autoliquidação das taxas urbanísticas 
deve ocorrer até um ano após a data da apro-
vação, emissão da licença.
11 — A autoliquidação das taxas relativas a ope-
rações urbanísticas sujeitas a comunicação pré-
via deverá ocorrer no prazo de 60 dias a contar 
da data de comunicação.
12 — Caso o Município venha a apurar que o 
montante pago pelo requerente na sequência 
da autoliquidação é inferior ou superior ao va-
lor efetivamente devido, o requerente é notifi-
cado do valor correto a pagar, bem como do 
prazo para efetuar o pagamento, ou restituição 
do montante pago em excesso.

Artigo 13.º
revisão do ato de liquidação

1 — A revisão do ato de liquidação pelo servi-
ço liquidador pode ser efetuada, nos termos 
da Lei geral Tributária, por iniciativa do sujeito 
passivo, no prazo de reclamação administrativa 
e com fundamento em qualquer ilegalidade ou 
oficiosamente, no prazo de quatro anos após a 
liquidação ou a todo o tempo se a taxa ainda 
não tiver sido paga com o fundamento em erro 
de facto ou de direito por erro imputável aos 
serviços.
2 — verificando -se que no ato de liquidação 
das taxas municipais existem erros de cálcu-
lo ou omissões imputáveis aos serviços e dos 
quais tenha resultado prejuízo para o Município, 
promove-se, de imediato, a liquidação adicio-
nal.
3 — Sem prejuízo da responsabilidade contraor-
denacional que daí resulte, quando o erro do 
ato de liquidação for imputável ao sujeito passi-
vo, designadamente por falta ou inexatidão de 
elementos a que estava obrigado a apresentar, 
nos termos das normas legais e regulamentares 
aplicáveis, será este responsável pelas despe-
sas decorrentes da sua conduta.
4 — o Município notifica o sujeito passivo dos 
fundamentos da liquidação adicional, bem 
como da diferença, a pagar no prazo de 15 dias, 
sob pena de, não o fazendo, proceder à cobran-
ça coerciva através de processo de execução 
fiscal.
5 — Sempre que o quantitativo resultante da li-
quidação adicional for igual ou inferior a 7,50 
euros não há lugar à respetiva cobrança.
6 — Caso se verifique que o valor liquidado foi 
superior ao devido, e não tenham decorrido 
quatro anos sobre a data do pagamento, de-
vem os serviços promover oficiosamente a res-
tituição ao sujeito passivo da importância inde-
vidamente paga, no prazo de 60 dias contados 
da data da confirmação do erro.
7 — A anulação de documentos de cobrança ou 
a restituição de importâncias pagas que resul-
tem da revisão do ato de liquidação compete à 
Câmara Municipal mediante proposta prévia e 
devidamente fundamentada dos serviços.

CApÍTuLo III
Das isenções e reduções de pagamento
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SECçÃo I
princípios gerais

Artigo 14.º
Fundamentação

As isenções e reduções de pagamento das ta-
xas municipais previstas no presente regula-
mento e Tabela Anexa, encontram fundamen-
to, nos termos e para os efeitos do disposto 
na alínea d) do n.º 2 do artigo 8.º da Lei n.º 53 
-E/2006, de 29 de dezembro, na sua atual reda-
ção, na verificação ou ponderação, isolada ou 
conjuntamente, dos seguintes fatores:
a) relevante interesse público municipal dos 
fins prosseguidos pelos sujeitos passivos;
b) Estímulo e apoio a atividades das entidades 
da economia social, nomeadamente de Insti-
tuições particulares de Solidariedade Social 
(IpSS’S) e de outras entidades de reconhecido 
interesse público sem fins lucrativos com vista à 
prossecução de objetivos de solidariedade so-
cial consignados nos artigos 63.º, alínea b) do 
n.º 2 do artigo 67.º, 69.º, na alínea c) do n.º 1 do 
artigo 70.º e nos artigos 71.º e 72.º da Constitui-
ção da república portuguesa;
c) Apoio a entidades e organismos legalmente 
existentes, com vista à prossecução de finali-
dades de interesse público municipal, designa-
damente, a execução de obras, realização de 
eventos ou o desenvolvimento de atividades de 
natureza social, humanitária, cultural, educativa, 
desportiva, recreativa, económica, de proteção 
civil, cooperação externa, ou qualquer outra de 
interesse e que promova o desenvolvimento do 
Município, ou a informação e defesa dos direi-
tos dos cidadãos, no quadro das respetivas atri-
buições e competências da Câmara Municipal, 
designadamente, das previstas nas alíneas o), 
u), v) e ff) do n.º 1 do artigo 33.º do regime Ju-
rídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro;
d) Apoio a pessoas em situação de insuficiência 
económica ou de vulnerabilidade;
e) proteção dos estratos sociais mais desfavo-
recidos.

Artigo 15.º
Competência

Salvo disposição legal ou regulamentar em 
contrário e sem prejuízo de eventual delegação 

no presidente da Câmara, com poderes de sub-
delegação, compete à Câmara Municipal deli-
berar, sobre a atribuição, o reconhecimento ou 
a contratualização, caso a caso, das isenções ou 
reduções de taxas previstas no presente regu-
lamento.

Artigo 16.º
Isenções e reduções

1 — Estão isentos do pagamento das taxas mu-
nicipais estabelecidas neste regulamento as 
pessoas singulares, instituições e organismos 
que beneficiem de isenção por preceito legal 
ou regulamentar.
2 — Beneficiam de isenção total de taxas mu-
nicipais:
a) As empresas municipais e associações em 
que o Município exerça uma influência domi-
nante, relativamente aos atos e factos decor-
rentes da prossecução dos seus fins constantes 
dos respetivos estatutos, diretamente relacio-
nados com a execução de contratos -programa 
celebrados com o Município e, ou, com os po-
deres que por este lhes tenham sido delegados;
b) As freguesias de vila Nova de gaia no que 
concerne à realização de atividades próprias, 
organizadas em exclusivo pelas respetivas jun-
tas de freguesia e disponibilizadas, de forma 
não onerosa, para os respetivos utilizadores ou 
participantes;
c) As IpSS’ s, as instituições religiosas ou outras 
legalmente equiparadas àquelas, corporações 
e associações de bombeiros e agrupamentos 
de escolas ou escolas não agrupadas do ensino 
público, bem como as entidades de saúde do 
setor público, com sede no Concelho, quanto às 
taxas referidas no n.º 3 do presente artigo;
d) As pessoas em situação de insuficiência eco-
nómica demonstrada, para o efeito, pelo recur-
so aos critérios previstos na lei para o apoio ju-
diciário, mediante declaração comprovativa da 
Segurança Social, ou pelos serviços da Autori-
dade Tributária, no que concerne à isenção de 
taxas inerentes ao procedimento administrati-
vo;
e) os partidos políticos, coligações e associa-
ções sindicais e ainda os movimentos de cida-
dãos, desde que registados de acordo com a 
lei, quanto às taxas relativas à cedência de es-
paços, que sejam geridos ou propriedade do 
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Município que se destinem à divulgação das 
atividades próprias;
f) As entidades que beneficiem de atribuição 
de lugares de estacionamento privativo (LEp), 
quanto às taxas respetivas, elencadas no artigo 
10.º do regulamento n.º 99/2017, de 21 de fe-
vereiro (regulamento Municipal de Estaciona-
mento de veículos de vila Nova de gaia).
3 — As pessoas coletivas de utilidade pública, 
as associações empresariais, comerciais, asso-
ciações ou fundações culturais, desportivas ou 
recreativas, académicas, ou outras legalmente 
constituídas, com sede em vila Nova de gaia, 
beneficiam de uma redução de 70 % sobre o 
montante que exceda 50 € (cinquenta euros) 
do valor das taxas de ocupação do espaço pú-
blico, de ocupação pontual em mercados e fei-
ras, de ruído, de recintos itinerantes e improvi-
sados, de publicidade exterior ou da cedência 
de equipamentos e materiais logísticos e de 
divulgação, bem como das taxas inerentes aos 
procedimentos administrativos e à prestação 
de serviços pela polícia municipal, relativamen-
te a atos e factos que se destinem à direta e 
imediata realização dos seus fins, desde que 
comprovada e cumulativamente:
a) A ocupação, cedência, ou atividade seja no 
seu exclusivo interesse ou a publicidade se refi-
ra exclusivamente à sua pessoa;
b) A pessoa coletiva não distribua quaisquer re-
sultados ou por outro meio proporcione vanta-
gens económicas aos associados ou membros 
dos órgãos sociais;
c) o exercício dos cargos sociais não seja re-
munerado.
4 — por deliberação da Câmara Municipal, me-
diante requerimento fundamentado dos inte-
ressados, a efetuar nos termos do artigo 19.º, e 
sob proposta dos serviços de ação social, po-
dem ser isentas, total ou parcialmente, de todas 
as taxas previstas no presente regulamento, as 
pessoas que integrem agregados familiares ou 
pessoas isoladas em risco de exclusão social, 
nomeadamente, pela ocorrência de um facto 
inesperado (incêndio, inundações, tratamentos 
médicos, cirurgias, desemprego, entre outros), 
cujo rendimento per capita seja igual ou inferior 
ao valor da pensão social do respetivo ano.
5 — As isenções referidas no n.º 1 são reconhe-
cidas pelo serviço competente para a liquida-

ção da taxa de forma automática e oficiosa.
6 — As isenções e reduções referidas nos n.ºs 
2 e 3 são reconhecidas mediante despacho 
do presidente da Câmara ou do vereador com 
competência delegada ou subdelegada na área 
dos serviços liquidadores, oficiosamente, sem-
pre que os respetivos pressupostos sejam do 
conhecimento do Município, ou, não sendo tal 
possível, mediante requerimento fundamenta-
do dos interessados, a apresentar nos termos 
do artigo 19.º do presente regulamento.

Artigo 17.º
Isenções ou reduções do valor das taxas por 

razões de interesse público municipal
1 — Com vista à prossecução de finalidades de 
interesse público municipal pode a Câmara Mu-
nicipal conceder isenções ou reduções do valor 
das respetivas taxas municipais:
a) Aos organismos do setor público;
b) Às entidades com estatuto de IpSS;
c) Às demais pessoas singulares ou coletivas, 
legalmente constituídas, sobre o valor das taxas 
que exceda o montante de 50 € (cinquenta eu-
ros), relativamente a atos e factos, devidamente 
fundamentados, que se destinem à prossecu-
ção de atividades de relevante interesse públi-
co municipal, designadamente, eventos, obras 
ou projetos que induzam investimento, a fixa-
ção de empresas, a criação de emprego quali-
ficado, a inovação tecnológica, a coesão social 
e a proteção do ambiente ou que potenciem a 
divulgação da cidade e promovam a dinamiza-
ção cultural, social e turística do Concelho, en-
tre outros que pelas suas potencialidades sejam 
suscetíveis de contribuir para a promoção e sal-
vaguarda dos interesses próprios da população 
do Concelho de vila Nova de gaia.
2 — Sob parecer não vinculativo de Associa-
ção representativa do Comércio Local, para 
o efeito habilitada pelo Município, pode haver 
lugar à redução em 50 % do valor das taxas a 
pagar por comerciantes do Concelho, sobre o 
montante que exceda 50 € (cinquenta euros), 
relativamente a atos e factos, designadamente, 
de modernização e, ou, requalificação de ins-
talações, destinados a incentivar a melhoria da 
prossecução da respetiva atividade de comér-
cio tradicional em vila Nova de gaia.
3 — Cabe à Câmara Municipal, mediante delibe-
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ração ou através de celebração de contrato e 
sob proposta devidamente fundamentada nos 
termos do artigo 19.º, n.º 6 do presente regula-
mento e no quadro da legislação e regulamen-
tação aplicável, conceder, caso a caso, as isen-
ções ou reduções previstas neste artigo.
4 — para efeitos do disposto no número ante-
rior, o relevante interesse municipal deve ser 
aferido à luz dos critérios e condições de atri-
buição constantes do regulamento Municipal 
de Atribuição de Benefícios públicos.

Artigo 18.º
Isenções ou reduções do valor das taxas devi-
das pela realização de operações urbanísticas

1 — Sem prejuízo do disposto nos artigos an-
teriores, a Câmara Municipal pode deliberar 
isentar ou reduzir o valor da Taxa Municipal de 
urbanização (TMu) e da Taxa de Compensação 
urbanística (TCu), nos termos do Quadro ane-
xo ao presente artigo:
a) Às pessoas singulares ou coletivas que rea-
lizem operações urbanísticas que, em casos 
devidamente justificados, por razões de ordem 
social ou interesse coletivo relevante, a Câmara 
Municipal delibere isentar total ou parcialmente 
do pagamento da taxa;
b) Às pessoas singulares ou coletivas que rea-
lizem operações urbanísticas que promovam a 
transferência de atividades industriais ou de ar-
mazenagem, com evidentes impactes ambien-
tais negativos, existentes em áreas residenciais, 
para áreas empresariais, previstas em planos 
Municipais de ordenamento do Território;
c) Às pessoas singulares ou coletivas que rea-
lizem obras de conservação, alteração, amplia-
ção ou reconstrução, que promovam a reabili-
tação dos edifícios (ou conjuntos de edifícios) 
ou outras construções integrados no Inventário 
do património Arquitetónico de vila Nova de 
gaia, que acompanha o pDM e na Carta de Sal-
vaguardas constante da planta de ordenamen-
to do pDM em vigor;
d) os edifícios que obtenham classificação de 
classe A+ no âmbito do Sistema de Certificação 
Energética de Edifícios;
e) os edifícios que obtenham certificação da 
sustentabilidade da construção no âmbito de 
um sistema de avaliação e reconhecimento 
voluntário da construção sustentável e do am-

biente construído;
f) Às pessoas singulares ou coletivas que reali-
zem operações urbanísticas potenciadoras da 
manutenção/criação de emprego ou dinamiza-
doras do tecido empresarial em função das suas 
características/ especificidades, ou da inovação 
ou envergadura da operação/investimento rea-
lizado, desde que tais atividades tenham refle-
xo no Município de vila Nova de gaia;
g) Às pessoas singulares quando se trate de 
edificação existente, destinada a habitação 
própria e permanente do requerente, e desde 
que se demonstrem garantidas as necessárias 
infraestruturas públicas, devendo ser privilegia-
das as construções devidamente inseridas em 
núcleos urbanos consolidados e infraestrutura-
dos;
h) Às pessoas singulares e coletivas, quando se 
trate de operação urbanística para a qual exis-
ta antecedente processual, no âmbito do qual 
tenha sido emitido o respetivo título e pagas 
todas as taxas devidas, visando o novo pedido 
a continuidade da realização daquela operação 
urbanística, no seguimento de declaração de 
caducidade do ato de controlo prévio;
i) Às pessoas singulares e coletivas que, no 
âmbito da execução de uma determinada ope-
ração urbanística, optem por colaborar com o 
Município na execução de intervenções em do-
mínio público que venham a promover a benefi-
ciação de arruamentos públicos, o alargamento 
da faixa de rodagem ou a criação de espaços 
verdes de interesse municipal.
2 — No âmbito de um contrato de urbanização 
podem ser definidos os termos de isenção total 
ou parcial das taxas apuradas, respeitados os 
requisitos previstos no presente artigo.
3 — A Câmara Municipal pode, nos termos do 
artigo anterior, conceder isenção total ou par-
cial de todas as taxas aplicáveis quando se trate 
de operação urbanística, atividade, ocupação 
ou instalação realizada por razões de interesse 
público municipal.
4 — As operações urbanísticas realizadas em 
prédios situados em Área de reabilitação ur-
bana poderão beneficiar, de uma isenção ou re-
dução de pagamento das respetivas taxas, bem 
como das taxas devidas pela ocupação/utiliza-
ção de espaço público associado à operação 
urbanística nos termos a fixar no documento de 
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constituição da respetiva Área de reabilitação 
urbana.
5 — A opção pela apresentação dos requeri-
mentos através dos formulários disponíveis on-
line e da plataforma informática disponibilizada 
para o efeito, determina uma redução da taxa 
de apreciação correspondente a 10 %, num va-
lor mínimo de 3,00 € (três euros).

SECçÃo II
Do procedimento

Artigo 19.º
procedimento nas isenções ou reduções

1 — o pedido de isenção ou de redução das ta-
xas, ou do respetivo reconhecimento, deve ser 
formalizado, preferencialmente através de for-
mulário disponibilizado pela autarquia, aquan-
do do requerimento sujeito a pagamento da 
taxa, sem prejuízo do pagamento do valor de-
vido a título de preparo.
2 — Nos casos em que não haja lugar a requeri-
mento, o pedido de isenção ou de redução das 

taxas ou do seu reconhecimento deve ser for-
malizado até ao momento do início do ato ou 
atividade sujeita a pagamento da taxa.
3 — o incumprimento do prazo previsto nos 
números anteriores determina o indeferimento 
liminar de quaisquer pedidos de isenção, ou re-
dução de taxas, ou do respetivo reconhecimen-
to, não havendo lugar, por tal razão, à devolu-
ção de taxas que tenham eventualmente sido 
já pagas.
4 — Nos casos em que o pedido de isenção, de 
redução de taxas municipais, ou do seu reco-
nhecimento, se fundamente no apoio à prosse-
cução de finalidades de interesse público mu-
nicipal, nos termos do n.º 1 e n.º 2 do artigo 17.º, 
deverá o mesmo indicar concretamente o fim a 
que se destina tal apoio e conter os seguintes 
elementos:
a) De identificação do requerente com indica-
ção do número de identificação fiscal de pes-
soa singular ou coletiva, número de bilhete de 
identidade ou cartão do cidadão;
b) No caso de pessoa coletiva, cópia de esta-
tutos atualizados, ou equivalente, composição 
dos órgãos sociais, último relatório de ativida-
des, documento de prestação de contas e pla-
no de atividades e orçamento;
c) Certidões comprovativas da situação tribu-
tária e contributiva regularizada perante o Es-
tado e a Segurança Social, ou autorização de 
consulta das mesmas nos competentes sítios 
da internet;
d) Fundamentação do pedido, com indicação 
circunstanciada dos projetos, eventos, ou ativi-
dades em causa suscetíveis de revestir interes-
se público municipal;
e) Declaração sob compromisso de honra quan-
to à não condenação da entidade requerente 
nos Tribunais por factos relativos à prossecu-
ção dos seus objetivos e de que o apoio sob a 
forma de isenção de taxas se destina integral-
mente aos projetos ou atividades objeto do pe-
dido.
5 — A concessão pela Câmara Municipal de isen-
ção ou redução de taxas nos termos do número 
anterior, sempre que tal se justifique, pode ser 
condicionada ao cumprimento, pelo beneficiá-
rio, de programas, obrigações ou contraparti-
das de interesse público, sob pena de reversão 
em caso de incumprimento, a fixar em contrato 
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-programa ou protocolo de colaboração, 
6 — previamente ao reconhecimento, ou defe-
rimento da isenção ou redução, pela Câmara 
Municipal, deve o responsável pela direção do 
procedimento, no respetivo processo, elaborar 
um relatório no qual indique o pedido de isen-
ção ou redução e respetivo valor, resuma o con-
teúdo do procedimento, incluindo a fundamen-
tação da dispensa da audiência de interessados 
quando esta não tiver ocorrido, e formule uma 
proposta de decisão, sintetizando as razões de 
facto e de direito que a justifiquem.
7 — o pedido de redução em 50 % do paga-
mento das taxas a pagar por comerciantes é 
obrigatoriamente instruído, pelo interessado, 
com o parecer a que se refere o n.º 3 do ar-
tigo 17.º, que se destina a confirmar, perante a 
Câmara Municipal, a qualidade de comerciante 
em exercício de atividade no ramo do comércio 
tradicional, em vila Nova de gaia, do interessa-
do, bem assim, a apreciar, de modo indepen-
dente e qualificado, os benefícios e mais -valias 
para a atividade, em concreto, dos atos ou fac-
tos sujeitos ao pagamento da taxa cuja redução 
de pagamento se requer.
8 — Não são aceites pedidos de isenção de ta-
xas formulados com fundamento no disposto 
nos artigos 16.º, n.º 3, 17.º, n.º 1, alínea c) e n.º 2, 
cujo valor seja inferior a 50 € (cinquenta euros), 
exceto quando se trate de Escolas ou entidades 
com estatuto de IpSS, sendo tais pedidos limi-
narmente indeferidos.
9 — Sem prejuízo dos casos de representação 
nos termos legais, são liminarmente rejeitados 
os pedidos de isenção formulados por entida-
des que não sejam os efetivos titulares dos atos 
ou factos sujeitos a pagamento de taxa, deven-
do os serviços proceder à respetiva devolução.
10 — Todos os pedidos de isenção ou redução 
após o respetivo deferimento são enviados 
aos serviços da área financeira, nomeadamen-
te, para cumprimento das disposições legais e 
regulamentares em matéria de registo, publici-
dade e reporte de informação em matéria de 
atribuição de benefícios públicos.
11 — As isenções ou reduções de taxas não de-
sobrigam os interessados de requererem à Câ-
mara Municipal o respetivo licenciamento, au-
torização ou comunicação, a que haja lugar, nos 
termos legais ou regulamentares.

12 — As isenções ou reduções de taxas não au-
torizam os beneficiários a utilizar meios suscetí-
veis de lesar o interesse municipal e não abran-
gem as indemnizações por danos causados no 
património municipal.

CApÍTuLo Iv
Do pagamento e do seu não cumprimento

SECçÃo I
Da cobrança

Artigo 20.º
Modalidades de cobrança

A cobrança das taxas devidas pode ocorrer sob 
as seguintes modalidades:
a) pagamento voluntário;
b) Cobrança coerciva.

Artigo 21.º
Cobrança

1 — A cobrança das taxas municipais pode ser 
efetuada no momento do pedido que lhes dá 
origem, salvo se a lei ou regulamento dispuser 
em contrário.
2 — A cobrança das taxas municipais devidas 
pela realização das operações urbanísticas é 
efetuada antes da emissão do alvará de licen-
ça ou autorização da respetiva operação ou da 
utilização da obra.
3 — As taxas municipais relativas à aprecia-
ção dos procedimentos de controlo prévio de 
operações urbanísticas, emissão de informa-
ção prévia, vistorias, operações de destaque e 
demais assuntos administrativos e os preparos 
são cobrados com a apresentação do corres-
pondente pedido.
4 — Nos casos previstos em lei ou regulamento 
municipal em vigor, é devido, no momento do 
pedido, um preparo cujo valor é deduzido no 
ato da liquidação.
5 — Sem prejuízo do especialmente previsto no 
presente regulamento, sempre que o valor da 
taxa devida for inferior a 50 € (cinquenta eu-
ros), o preparo é de 50 % do respetivo valor e 
quando superior, será de 25 %.
6 — Sempre que no momento do pedido não 
seja possível apurar o montante do preparo a 
cobrar e se revele necessário avaliar previa-
mente o mesmo para comunicação e aceitação 
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posterior do requerente, é devida uma taxa de 
apreciação de 5 € (cinco euros), não reembol-
sável mas dedutível ao valor a que se refere o 
número anterior.
7 — Não há lugar à dedução ou à devolução do 
preparo em caso de caducidade, desistência ou 
deserção do procedimento por causa imputá-
vel ao requerente e, ainda, em caso de indeferi-
mento da pretensão, excetuado o indeferimen-
to liminar.

SECçÃo II
Do pagamento voluntário

Artigo 22.º
Do pagamento voluntário

1 — Salvo regime especial, as taxas municipais 
e demais encargos previstos no presente regu-
lamento são pagos nos serviços de tesouraria 
competentes, em numerário, até aos limites le-
galmente admitidos, ou por cheque emitido à 
ordem do Município de vila Nova de gaia, po-
dendo também ser efetuado, por ATM, via in-
ternet, ou, ainda, por transferência bancária.
2 — No âmbito dos regimes previstos pelo De-
creto -Lei n.º 48/2011, de 1 de abril, na sua atual 
redação, o pagamento das taxas municipais é 
efetuado automaticamente no «Balcão de Em-
preendedor».
3 — Fica excecionado do estabelecido no nú-
mero anterior o pagamento da taxa devida pela 
ocupação do espaço público, cujo quantitativo 
é disponibilizado pelo Município, no «Balcão do 
Empreendedor», após a comunicação ou o pe-
dido.
4 — o pagamento de taxas municipais e demais 
encargos pode ser efetuado por dação em pa-
gamento ou por compensação quando tal seja 
compatível com a lei e o interesse público, me-
diante deliberação específica da Câmara Mu-
nicipal para o efeito, com possibilidade de de-
legação no seu presidente, aplicando -se, com 
as necessárias adaptações, as regras previstas 
pelo Código de procedimento e processo Tri-
butário.
5 — A prática ou utilização do ato ou facto sem 
o prévio pagamento das taxas, para além de 
estar sujeito a tributação, constitui contraorde-
nação punível nos termos do presente regula-
mento.

Artigo 23.º
prazo geral de pagamento

Sempre que não resulte da lei ou regulamen-
to prazo específico, o prazo para pagamento 
voluntário das taxas municipais é de 30 dias a 
contar da notificação para pagamento.

Artigo 24.º
regra de contagem

1 — os prazos para pagamento não se suspen-
dem aos sábados, domingos e feriados.
2 — o prazo que termine em sábado, domingo 
ou dia feriado transfere -se para o primeiro dia 
útil imediatamente seguinte.

Artigo 25.º
prazos de pagamento das licenças e autoriza-

ções renováveis
1 — o pagamento das licenças renováveis faz 
-se, salvo se outro prazo resultar da lei ou regu-
lamento, nos seguintes prazos:
a) Licenças superiores a um ano — até à data de 
emissão da respetiva licença;
b) Licenças anuais — de 2 de janeiro a 31 de 
março;
c) Licenças trimestrais — até ao dia 30 do pri-
meiro mês do respetivo trimestre;
d) Licenças mensais — nos primeiros 10 dias de 
cada mês.
2 — pode ser fixado prazo de pagamento di-
ferente para as autorizações da ocupação pre-
cária de bens de domínio público ou privado 
municipal, a fixar no respetivo contrato ou do-
cumento que a titule.

Artigo 26.º
pagamento em prestações

1 — pode a Câmara Municipal autorizar o paga-
mento em prestações mensais e iguais, median-
te pedido fundamentado e desde que compro-
vado que a situação económica do requerente 
não lhe permite o pagamento da totalidade do 
valor de uma só vez.
2 — Salvo disposição legal ou regulamentar em 
contrário, quando for autorizado o pagamento 
em prestações, o número destas não pode ser 
superior a:
a) 3 prestações, para valores entre 250 € e 2 
500 €;
b) 4 prestações, para valores entre 2 501 € e 5 
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000 €;
c) 5 prestações, para valores entre 5 001 € e 7 
500 €;
d) 6 prestações, para valores entre 7 501 € e 10 
000 €;
e) 10 prestações, para valores superiores a 10 
000 €.
3 — Quando esteja em causa o pagamento, 
em prestações, de taxas urbanísticas, o núme-
ro destas não pode ser superior ao prazo de 
execução da operação urbanística, previsto na 
calendarização, devendo aplicar -se o disposto 
no número anterior quando esteja em causa o 
pagamento de taxas urbanísticas associadas a 
operação urbanística sem prazo.
4 — os pedidos de pagamento em prestações 
devem conter a identificação do requerente, a 
natureza da dívida e o número de prestações 
pretendido, bem como os motivos que os fun-
damentam.
5 — o valor de cada prestação mensal corres-
ponde ao total da dívida, dividido pelo número 
de prestações autorizado, acrescido de juros, 
contados sobre o montante da dívida desde o 
termo do prazo para o pagamento até à data 
de pagamento efetivo de cada uma das pres-
tações.
6 — A taxa de juros a aplicar é equivalente à 
taxa dos juros legais fixados nos termos do n.º 
3 do Decreto -Lei n.º 73/99, de 16 de março, na 
sua atual redação.
7 — o pagamento de cada prestação deve 
ocorrer durante o mês a que esta corresponder.
8 — A falta de pagamento de qualquer presta-
ção implica o vencimento imediato das restan-
tes.
9 — A autorização de pagamento em presta-
ções não afasta a possibilidade de, posterior-
mente, vir a ser paga a totalidade do montante 
ainda em dívida.
10 — Em casos manifestamente excecionais e 
devidamente fundamentados pode a Câmara 
Municipal autorizar o pagamento em presta-
ções em número e valores e diferentes dos pre-
vistos no n.º 2 do presente artigo.
11 — Quando for devido imposto de selo, IvA ou 
outros tributos, estes serão pagos, na íntegra, 
conjuntamente com a primeira prestação.

SECçÃo III
Consequências do incumprimento

Artigo 27.º
Extinção do procedimento

1 — Sem prejuízo do disposto no número se-
guinte, a falta de pagamento das taxas no pra-
zo estabelecido para o efeito implica a extinção 
do procedimento a que elas digam respeito.
2 — o interessado pode obstar à extinção do 
procedimento, caso proceda ao pagamento em 
dobro da quantia liquidada, nos 10 dias seguin-
tes ao termo do prazo de pagamento respetivo.

Artigo 28.º
Cobrança coerciva

1 — Consideram -se em dívida todas as taxas 
municipais, relativamente às quais o sujeito 
passivo usufruiu do facto, serviço ou benefício, 
sem o respetivo pagamento.
2 — Findo o prazo de pagamento voluntário 
das taxas municipais liquidadas e que consti-
tuam dívidas ao Município, começam a vencer 
-se juros de mora, nos termos legais.
3 — o não pagamento das taxas e outras recei-
tas municipais referidas nos números anteriores 
implica a extração das respetivas certidões de 
dívida e o seu envio aos serviços competentes, 
para efeitos de execução fiscal.
4 — As certidões de dívida são assinadas e au-
tenticadas e contêm obrigatoriamente os se-
guintes elementos:
a) Menção da entidade emissora ou promotora 
da execução;
b) Assinatura da entidade emissora ou promo-
tora da execução, por chancela nos termos do 
Código de procedimento e de processo Tribu-
tário ou, preferencialmente, através de aposi-
ção de assinatura eletrónica avançada;
c) Data em que foi emitida;
d) período tributado;
e) Nome e domicílio do, ou dos devedores;
f) Natureza e proveniência da dívida e indica-
ção do seu montante;
g) Data a partir da qual são devidos juros de 
mora e a importância sobre que incidem.
5 — A assinatura das certidões de dívida pode 
ser efetuada por chancela ou outro meio de re-
produção devidamente autorizado por quem 
as emitir, podendo a autenticação ser efetuada 
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por aposição do selo branco.
6 — As certidões de dívida servem de base à 
instauração do processo de execução fiscal o 
qual segue a tramitação prevista no Código de 
procedimento e de processo Tributário.

Artigo 29.º
outras consequências do não pagamento de 

taxas
1 — para além da execução fiscal, o não paga-
mento das taxas devidas pelas licenças renová-
veis previstas nos regulamentos municipais em 
vigor pode implicar ainda a sua não renovação 
para o período imediatamente seguinte.
2 — Salvo se for deduzida reclamação ou im-
pugnação e prestada, nos termos da lei, garan-
tia idónea, o não pagamento de taxas devidas 
ao Município constitui fundamento de:
a) rejeição de quaisquer requerimentos dirigi-
dos à emissão de autorizações;
b) recusa de prestação de quaisquer serviços 
solicitados ao Município;
c) Determinação de cessação da possibilidade 
de qualquer tipo de utilização de bens do do-
mínio público ou privado autárquico.

TÍTuLo II

Parte especial

CApÍTuLo I
procedimento administrativo

SECçÃo I
Disposições comuns

Artigo 30.º
Iniciativa procedimental

1 — ressalvados os casos em que lei ou regula-
mento admita o pedido verbal, a atribuição de 
autorizações, licenças ou a prestação de servi-
ços pelo Município é precedida da apresenta-
ção de requerimento por escrito que deve con-
ter as seguintes menções:
a) A designação do órgão ou serviço a que se 
dirige;
b) A identificação do requerente, pela indica-
ção do nome, domicílio, bem como, se possível, 
dos números de identificação civil ou passapor-
te e identificação fiscal e respetiva validade e 

qualidade em que intervém;
c) A exposição dos factos em que se baseia o 
pedido e, quando tal seja possível ao requeren-
te, os respetivos fundamentos de direito;
d) A indicação do pedido, em termos claros e 
precisos;
e) A data e a assinatura do requerente ou de 
outrem, a seu rogo, se o mesmo não souber ou 
não puder assinar;
f) A indicação do domicílio escolhido para nele 
ser notificado;
g) A indicação do número de telefax ou telefo-
ne ou a identificação da sua caixa postal eletró-
nica, para os efeitos de comunicação previstos 
no n.º 1 do artigo 63.º do CpA.
2 — o requerimento pode ser apresentado, nos 
termos do artigo 104.º do CpA, por uma das se-
guintes formas:
a) Entrega nos serviços de atendimento, valen-
do como data da apresentação a da respetiva 
entrega;
b) remessa pelo correio, sob registo, valendo 
como data da apresentação a da efetivação do 
respetivo registo postal;
c) Envio através de telefax ou transmissão ele-
trónica de dados, valendo como data da apre-
sentação, a do termo da expedição;
d) Formulação verbal, ou outros meios dispo-
níveis.
3 — A Câmara Municipal pode estabelecer mo-
delos e sistemas normalizados de procedimen-
tos, disponibilizando aos interessados os respe-
tivos formulários.
4 — os requerimentos eletrónicos devem ob-
servar o formato definido, para cada caso, no 
sítio institucional do Município na internet.
5 — Salvo prazos especialmente determinados 
por lei ou regulamento, ou situações de ma-
nifesta urgência, os requerimentos devem ser 
apresentados com a antecedência de dez dias 
úteis relativamente ao ato ou facto objeto do 
pedido de licenciamento ou autorização, sob 
pena de indeferimento liminar.
6 — Quando os serviços não possam entregar 
no ato do requerimento documentos meramen-
te declarativos que lhes sejam solicitados, po-
dem os interessados optar pela sua disponibili-
zação ou remessa por via eletrónica gratuita ou 
por via postal, a expensas destes, nos termos 
do artigo 21.º do Decreto -Lei n.º 135/99, de 22 
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de abril, na sua atual redação.
Artigo 31.º

Confirmação da assinatura
1 — Quando a entrega dos requerimentos e do-
cumentação necessária à instrução dos proce-
dimentos referidos no artigo anterior for feita 
pelo interessado ou por outrem, deve o traba-
lhador em funções públicas que a receber con-
firmar através de documento de identificação 
civil ou documento equivalente, a assinatura do 
cidadão.
2 — No caso de envio de documentação por via 
eletrónica ou através dos serviços de correio, o 
interessado deve juntar ao processo cópia de 
documento de identificação civil.

Artigo 32.º
Dispensa dos originais dos documentos

1 — para a instrução de procedimentos adminis-
trativos, é suficiente a cópia simples, em suporte 
digital ou de papel, de documento autêntico ou 
autenticado, sem prejuízo do número seguinte.
2 — pode ser exigida a exibição de original ou 
documento autenticado nos casos em que tal 
resulte da lei ou, para conferência, quando haja 
dúvidas fundadas acerca do conteúdo ou au-
tenticidade da cópia simples, devendo para o 
efeito ser fixado um prazo razoável não inferior 
a cinco dias úteis.
3 — No caso previsto no número anterior, o 
trabalhador em funções públicas declara a sua 
conformidade com o original, mediante aposi-
ção da sua rubrica na cópia simples ou median-
te declaração em documento autónomo.
4 — Se o documento autêntico ou autenticado 
constar de arquivo de serviço público, a confor-
midade da respetiva cópia simples com o origi-
nal decorre:
a) Automaticamente, de menção expressa no 
próprio documento, quando este seja origina-
riamente digital; ou
b) De declaração de conformidade do dirigen-
te competente do respetivo arquivo, através de 
assinatura na cópia simples, ou em documento 
autónomo.
5 — As cópias simples de documentos reconhe-
cidos nos termos dos números anteriores não 
produzem fé pública.

Artigo 33.º

Devolução de documentos
1 — os documentos autênticos ou autenticados 
apresentados pelos requerentes para compro-
var afirmações ou factos de interesse particular 
são devolvidos, quando dispensáveis.
2 — Sempre que os documentos autênticos ou 
autenticados sejam dispensáveis, mas o respe-
tivo conteúdo deva ficar apenso ao processo 
e o apresentante manifeste interesse na posse 
dos mesmos, os serviços extraem as fotocópias 
necessárias e devolvem o original, cobrando o 
valor correspondente à Tabela Anexa.
3 — o trabalhador em funções públicas que 
proceder à devolução dos documentos aporá a 
sua assinatura e data na fotocópia, declarando 
a sua conformidade com o original.

Artigo 34.º
Suprimento de deficiências do requerimento

1 — Se o requerimento inicial não satisfizer o 
disposto no artigo 30.º, o requerente é convida-
do a suprir as deficiências existentes.
2 — Sem prejuízo do disposto no número an-
terior devem os serviços procurar suprir oficio-
samente as deficiências dos requerimentos, de 
modo a evitar que os interessados sofram pre-
juízos em virtude de simples irregularidades ou 
de mera imperfeição na formulação dos seus 
pedidos.
3 — São liminarmente rejeitados os requerimen-
tos não identificados e aqueles cujo pedido seja 
ininteligível.

SECçÃo II
Das licenças e autorizações

Artigo 35.º
Emissão

1 — Na sequência do deferimento do pedido de 
licenciamento ou autorização, e mediante pa-
gamento das taxas municipais, os serviços mu-
nicipais asseguram a emissão da licença ou au-
torização respetiva, na qual deve constar:
a) A identificação do titular — nome, morada ou 
sede e número de identificação fiscal;
b) o objeto do licenciamento ou autorização, 
sua localização e características;
c) As condições impostas no licenciamento ou 
autorização;
d) A validade da licença ou autorização, bem 
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como o seu número de ordem;
e) A identificação do serviço municipal emissor.
2 — o período referido no licenciamento ou 
autorização pode reportar -se ao dia, semana, 
mês ou ano civil determinado em função do 
respetivo calendário.

Artigo 36.º
precariedade

Salvo disposição legal ou regulamentar em con-
trário, as licenças e autorizações são considera-
das precárias podendo o Município, por motivo 
de interesse público devidamente fundamenta-
do, revogá-las a todo o tempo, sem direito a in-
demnização, mediante notificação ao respetivo 
titular ou representante, nos termos do Código 
do procedimento Administrativo, sendo a taxa 
correspondente ao período não utilizado resti-
tuída, mediante despacho do presidente da Câ-
mara Municipal, com faculdade de delegação.

Artigo 37.º
prazo de validade

1 — As licenças e autorizações têm o prazo de 
validade delas constantes.
2 — As licenças e autorizações anuais caducam 
no último dia do ano para que foram concedi-
das, salvo renovação.
3 — As licenças e autorizações concedidas por 
outro período de tempo certo caducam no úl-
timo dia do prazo para que foram concedidas, 
salvo renovação.
4 — os prazos de validade das licenças e auto-
rizações contam -se nos termos da alínea c) do 
artigo 279.º do Código Civil.

Artigo 38.º
renovação

1 — A renovação das licenças ou autorizações 
que assumam caráter periódico ou regular, em 
regra, opera -se automaticamente com o paga-
mento das respetivas taxas, salvo deliberação 
em contrário do órgão competente, conside-
rando -se emitidas nas condições e termos em 
que foram concedidas inicialmente, sem prejuí-
zo da atualização do valor da taxa a que houver 
lugar.
2 — Não há lugar à renovação referida no nú-
mero anterior se o respetivo titular apresentar 
requerimento nesse sentido, com a antecedên-

cia mínima de trinta dias relativamente ao ter-
mo do prazo inicial ou da respetiva renovação.
3 — A ocupação do espaço público e a afixa-
ção, inscrição ou difusão de mensagens publici-
tárias para período de tempo inferior a 30 dias 
não é renovável.
4 — Quando nos termos legais ou regulamen-
tares a renovação dependa de requerimento, 
pode o mesmo ser efetuado verbalmente, se-
guindo -se na formulação do pedido os termos 
do artigo 104.º, n.º 6 do Código do procedimen-
to Administrativo.
5 — Decorrido o prazo de validade da licença 
ou autorização e mantendo -se a utilização sem 
que aquela tenha sido renovada nos termos dos 
números anteriores, é devido o valor da taxa no 
montante proporcional à fração de tempo uti-
lizada até à efetiva cessação de utilização, sem 
prejuízo da instauração do processo de con-
traordenação.
6 — Nas renovações automáticas não há lugar 
à liquidação e cobrança da taxa de apreciação, 
excetuando as situações em que, por iniciativa 
do requerente, sejam introduzidas alterações 
às condições do licenciamento ou autorização 
existentes.
7 — para efeitos do presente regulamento, 
quando o interessado proceda ao pagamento 
por meios automáticos e eletrónicos, transfe-
rência bancária, ou remessa de cheque, da im-
portância correspondente à taxa devida pela 
renovação da licença ou autorização, deverá 
dar conhecimento desse facto ao Município 
para emissão da licença renovada ou da autori-
zação, podendo as mesmas ser enviadas ao re-
querente, por via postal a expensas deste, nos 
termos do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 135/99, 
de 22 de abril, na sua atual redação.

Artigo 39.º
Averbamento

1 — A titularidade dos direitos conferidos pe-
los licenciamentos, autorizações ou meras co-
municações prévias é transmissível nos termos 
legais, carecendo do correspondente averba-
mento.
2 — os pedidos de averbamento devem ser 
apresentados no prazo de 30 dias a contar da 
verificação dos factos que os justifiquem, quan-
do outro prazo não decorra de lei ou de regu-
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lamento.
3 — os pedidos de averbamento devem ser 
acompanhados de prova documental que o 
justifiquem, e legalmente permitam, nomeada-
mente documento público ou particular.
4 — Serão aceites pedidos de averbamento fora 
do prazo fixado no n.º 2, mediante o pagamen-
to adicional correspondente a 50 % do valor da 
taxa respetiva.
5 — os averbamentos da titularidade das li-
cenças, autorizações ou comunicações prévias 
concedidas ao abrigo de legislação específica 
deverão observar as respetivas disposições le-
gais
e regulamentares.

Artigo 40.º
Cessação

As licenças e autorizações emitidas cessam nas 
seguintes situações:
a) A solicitação expressa dos respetivos titula-
res;
b) por decisão do Município quando exista mo-
tivo de interesse público e desde que devida-
mente fundamentado;
c) por caducidade, uma vez expirado o prazo 
de validade das mesmas;
d) por incumprimento das condições impostas 
no licenciamento ou autorização;
e) por qualquer outro motivo previsto em nor-
ma legal ou regulamentar.

SECçÃo III
Disposições especiais

Artigo 41.º
prestação de serviços administrativos e con-

cessão de documentos
1 — A prestação de serviços administrativos e 
concessão de documentos está sujeita ao pa-
gamento das taxas previstas para serviços ge-
rais e para serviços associados a processos e 
procedimentos urbanísticos, nos artigos 1.º e 
2.º, respetivamente, da Tabela Anexa ao presen-
te regulamento.
2 — Sempre que solicitada, será devida uma 
taxa de urgência pela emissão de certidões, 
atestados, fotocópias simples ou autenticadas 
e segundas vias de documentos, desde que 
o pedido seja satisfeito no prazo de três dias 

úteis, após entrada do requerimento.

Artigo 42.º
vistorias

As taxas devidas pela realização de vistorias 
são pagas no momento da entrega do respe-
tivo requerimento, sem o qual a pretensão não 
tem seguimento.

Artigo 43.º
Arquivo Municipal Sophia de Mello Breyner

1 — A utilização do serviço de leitura do Arquivo 
Municipal fica sujeita ao pagamento das taxas 
previstas, nos artigos 1.º e 2.º da Tabela Anexa, 
quando houver lugar à reprodução de docu-
mentos.
2 — As normas gerais de funcionamento do 
Arquivo Municipal e os procedimentos para 
aceder aos diversos serviços existentes encon-
tram-se previstos no regulamento do Arquivo 
Municipal Sophia de Mello Breyner.

Artigo 44.º
utilização, cedência e aluguer de espaços e 

equipamentos municipais
1 — A utilização, cedência e aluguer de espaços 
e de equipamentos municipais escolares, cultu-
rais, desportivos e outros para fins particulares, 
nos termos da respetiva regulamentação, está 
sujeita ao pagamento dos preços a fixar, para o 
efeito, pela Câmara Municipal.
2 — A utilização dos espaços dos auditórios da 
Assembleia Municipal, do Arquivo Municipal 
Sophia de Mello Breyner e outros equipamen-
tos similares, excluindo os Auditórios Munici-
pais (AMvg e CTEB), Casa Museu Teixeira Lo-
pes/galerias Diogo de Macedo, Espaço Corpus 
Christi, Biblioteca e Solar Condes de resende, 
para a realização de iniciativas de interesse 
público (congressos, conferências, simpósios, 
encontros e outros), cuja organização seja da 
responsabilidade de entidades exteriores à au-
tarquia, está sujeita ao pagamento da taxa pre-
vista na Tabela Anexa ao presente regulamen-
to.
3 — A cedência e utilização dos Auditórios e 
equipamentos referidos nos números anterio-
res regem -se pelas normas gerais e particula-
res de funcionamento, segurança e utilização 
previstos na respetiva regulamentação.
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Artigo 45.º
Atividades diversas

1 — São consideradas atividades diversas as se-
guintes:
a) guarda -noturno;
b) realização de acampamentos ocasionais;
c) Exploração de máquinas automáticas, mecâ-
nicas, elétricas e eletrónicas de diversão;
d) realização de espetáculos desportivos e de 
divertimentos públicos nas vias, jardins e de-
mais lugares públicos ao ar livre;
e) realização de fogueiras e queimadas.
2 — o exercício das atividades referidas nas alí-
neas a), b), d) e e) do número anterior que care-
ce de licenciamento ou autorização municipal e 
o registo de máquinas de diversão estão sujei-
tos ao pagamento das taxas previstas na Tabe-
la Anexa ao presente regulamento, regendo–se 
os respetivos procedimentos pelas disposições 
dos regulamentos do Exercício da Atividade 
de guarda-Noturno no Município de vila Nova 
de gaia e do regulamento do Licenciamento 
Municipal de Atividades Diversas.

Artigo 46.º
ocupação da via pública por motivo de obras

1 — A ocupação de via pública por motivo de 
obras está sujeita ao pagamento das taxas pre-
vistas na Tabela Anexa ao presente regulamen-
to.
2 — A ocupação de via pública por motivo de 
obras rege-se pelos regulamentos municipais 
aplicáveis.

Artigo 47.º
ocupação do espaço público por estaciona-

mento
1 — o estacionamento de viaturas em lugares 
de estacionamento privativo (LEp), em zo-
nas de estacionamento de duração limitada 
(ZEDL’s), nas quais se incluem as bolsas de es-
tacionamento (BE), previstas no regulamento 
Municipal de Estacionamento de veículos em 
vila Nova de gaia, está sujeito ao pagamento 
da taxa fixada nos termos da Tabela Anexa ao 
presente regulamento.
2 — o estacionamento de viaturas em parques 
de estacionamento públicos municipais está 
sujeito ao pagamento de uma taxa conforme o 
previsto na Tabela Anexa ao presente regula-

mento.

Artigo 48.º
ocupação do espaço aéreo, solo e subsolo

1 — A ocupação do espaço aéreo, solo e subso-
lo, está sujeita ao pagamento das taxas previs-
tas na Tabela Anexa ao presente regulamento.
2 — Quando da realização de obras que impli-
cam a ocupação simultânea e coincidente do 
solo e do subsolo, apenas se considera a taxa 
relativa à ocupação do solo.

Artigo 49.º
ocupação para o exercício da atividade de 

comércio em feiras e mercados
1 — As regras e procedimentos relativos à ocu-
pação do solo e de instalações para o exercício 
da atividade de comércio a retalho exercida, de 
forma não sedentária, em mercados descober-
tos, ou em instalações não fixas ao solo, também 
designadas por feiras, e relativos ao exercício 
da atividade de comércio, de forma continua-
da, em recintos em regra cobertos e fechados, 
também designados por mercados, estão pre-
vistos no regulamento Municipal do Comércio 
a retalho Não Sedentário de vila Nova de gaia.
2 — A ocupação de qualquer espaço em Feira 
ou Mercado está condicionada ao pagamento 
da respetiva taxa.
3 — As regras e procedimentos relativos à ocu-
pação do solo e de instalações para o exercício 
da atividade de comércio por grosso, também 
designadas por feiras grossistas, são previstas 
no regulamento interno de cada feira grossista, 
nos termos da legislação em vigor.
4 — o exercício da venda ambulante em tendas, 
barracas, stands, pavilhões ou instalações se-
melhantes, viaturas ou atrelados e da atividade 
de restauração ou de bebidas, não sedentária, 
bem como os procedimentos administrativos 
correspondentes, regem -se pelas normas pre-
vistas no regulamento referido no n.º 1, e estão 
sujeitos ao pagamento das taxas previstas na 
Tabela Anexa ao presente regulamento.

Artigo 50.º
Cedência das viaturas municipais a entidades 

externas à Câmara Municipal
1 — As pessoas coletivas que não prossigam 
fins lucrativos, e tenham sede no Concelho de 



regulamentos

nº 107 | setembro 2019 | boletIm munIcIpal

88

vila Nova de gaia ou nele desenvolvam a sua 
atividade podem requisitar viaturas municipais, 
mediante o pagamento das taxas previstas na 
Tabela Anexa ao presente regulamento, desde 
que a utilização se destine a apoiar iniciativas 
socialmente relevantes e de interesse para o 
concelho.
2 — As regras de cedência das viaturas munici-
pais a entidades externas à Câmara Municipal 
estão previstas no regulamento de utilização 
dos veículos Automóveis do Município de vila 
Nova de gaia.
3 — os custos com a alimentação e alojamento 
do motorista da viatura municipal ficam sempre 
a cargo da entidade requerente.
4 — o não pagamento das taxas previstas no 
prazo de 30 dias após a realização do serviço 
dá origem a processo de cobrança coerciva, 
bem como ao cancelamento de utilizações já 
deferidas ou ao indeferimento de outras que se 
pretendam requerer.

Artigo 51.º
Instalação e funcionamento de recintos de es-

petáculos e divertimentos públicos
A instalação e funcionamento dos recintos de 
espetáculos e divertimentos públicos estão su-
jeitos a licenciamento municipal e ao pagamen-
to das taxas previstas na Tabela Anexa ao pre-
sente regulamento.

Artigo 52.º
Exercício de atividades ruidosas de caráter 
temporário, ensaios e medições acústicas

1 — o exercício de atividades ruidosas de cará-
ter temporário carece de licenciamento munici-
pal, aplicando -se as taxas previstas na Tabela 
Anexa ao presente regulamento.
2 — A realização de ensaios e medições acús-
ticas, a requerimento de entidades públicas ou 
privadas, está sujeita ao pagamento das taxas 
previstas na Tabela Anexa ao presente regula-
mento.
3 — No momento do pedido de emissão de li-
cenças especiais de ruído é realizado o paga-
mento de um preparo correspondente ao valor 
da taxa fixa que é deduzido no ato da liquida-
ção.

Artigo 53.º
Limpeza urbana e espaços verdes

pela prestação de serviços de limpeza urbana 
e espaços verdes no âmbito do regulamento 
Municipal de resíduos Sólidos urbanos e Lim-
peza pública de vila Nova de gaia são devidas 
as taxas previstas na Tabela Anexa ao presente 
regulamento.

Artigo 54.º
prejuízos em património municipal

pela prestação de serviços de reparação de da-
nos em bens de património municipal são devi-
das as taxas previstas na Tabela Anexa ao pre-
sente regulamento.

Artigo 55.º
recolha, captura e hospedagem de animais

pela recolha, captura e hospedagem de animais 
são devidas as taxas previstas na Tabela Anexa 
ao presente regulamento.

Artigo 56.º
Metrologia

As taxas a aplicar pelos serviços de aferição de 
pesos e medidas, bem como a taxa de serviço 
horário e a taxa de deslocação a aplicar pelos 
Serviços de Metrologia, são definidas anual-
mente pelo Ministério da Economia.

Artigo 57.º
Da prestação de serviços pela polícia Municipal
1 — os serviços prestados pela polícia Munici-
pal, no âmbito das suas competências, regem 
–se pelo disposto no regulamento Municipal 
de organização e Funcionamento da polícia 
Municipal de vila Nova de gaia e estão sujeitos 
às taxas previstas na Tabela Anexa ao presente 
regulamento.
2 — No caso de a polícia Municipal ter sido re-
quisitada e os serviços não terem sido presta-
dos, por circunstâncias que lhe sejam alheias, e 
desde que o facto não tenha sido comunicado 
com a antecedência mínima de quatro horas, é 
liquidada a taxa correspondente às primeiras 
quatro horas de serviço.

Artigo 58.º
Bombeiros e proteção Civil

1 — Sempre que sejam utilizados os equipamen-
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tos dos Bombeiros Sapadores e proteção Civil 
são devidas as taxas previstas na Tabela Anexa 
ao presente regulamento, salvo disposição le-
gal ou regulamentar em contrário.
2 — Nos casos de intervenção em situação de 
emergência não são aplicadas as taxas referi-
das no número anterior.

Artigo 59.º
registo de cidadãos da união Europeia

pela emissão dos documentos relativos ao re-
gisto de cidadão da união Europeia são devi-
das as taxas legalmente fixadas, nos termos da 
Tabela Anexa ao presente regulamento.

Artigo 60.º
Taxas de publicidade e ocupação do espaço 

público
1 — pela prática dos atos referidos no regula-
mento Municipal de Defesa da paisagem publi-
cidade e ocupação do Espaço público de vila 
Nova de gaia, bem como pela emissão das res-
petivas licenças quando aplicável, são devidas 
as taxas previstas na Tabela Anexa ao presente 
regulamento.
2 — No caso de renovação da licença, o reci-
bo do pagamento da taxa constitui documento 
bastante para comprovar a validade do alvará 
ou da respetiva autorização.
3 — No caso de suportes constituídos por letras 
ou símbolos soltos, a taxa é aplicada em função 
da área do retângulo que inscreve a mensagem.
4 — os letreiros e, ou, anúncios constituídos 
por inscrições sobre material transparente são 
equiparados, para efeitos de aplicação de taxa 
de publicidade, aos letreiros compostos por le-
tras ou símbolos soltos fixados individualmente.
5 — Sendo utilizados os pictogramas ou inscri-
ções como suportes de identificação para pu-
blicidade, são contabilizados, para efeitos de 
cálculo das taxas, quando aplicável, quer os di-
zeres quer os desenhos meramente figurativos 
ou manchas de cor.
6 — Como inscrição publicitária é contabilizada 
apenas a área dos polígonos onde se inscreve a 
mensagem correspondente à publicidade.
7 — Sendo utilizadas inscrições em veículos, 
como suportes publicitários, para efeitos de 
cálculo do valor da taxa, é contabilizada a área 
dos polígonos onde se inscreve a mensagem 

correspondente à publicidade e ou identifica-
ção, se alusivas à publicidade.
8 — para efeitos da determinação da área dos 
restantes suportes publicitários afixados a um 
edifício, considera -se o polígono envolvente da 
superfície publicitária e a saliência correspon-
de ao afastamento do suporte ao paramento 
acrescido da sua espessura.
9 — para efeitos de aplicação das taxas con-
sidera -se alteração de publicidade e identifi-
cação apenas a alteração dos dizeres e cores, 
mantendo-se as mesmas cores e dimensões do 
suporte.

Artigo 61.º
Impacte ambiental

1 — As atividades e instalações geradoras de 
impacte ambiental negativo estão sujeitas ao 
pagamento anual das taxas previstas na Tabela 
Anexa ao presente regulamento.
2 — Consideram -se atividades e instalações 
geradoras de impacte ambiental negativo, no-
meadamente, as seguintes:
a) As infraestruturas de suporte das estações 
de radiocomunicações e respetivos acessórios;
b) os postos de abastecimento de combustí-
veis.
3 — Sempre que sejam utilizados combustíveis 
alternativos, os valores definidos na referida Ta-
bela Anexa para os postos de abastecimento 
de combustíveis beneficiarão de uma redução 
resultante da aplicação de um Índice utilização 
de Combustíveis Alternativos (IuCA).
4 — para efeitos do número anterior, o Índice de 
utilização de Combustíveis Alternativos (IuCA) 
corresponde ao quociente entre o número de 
ilhas destinadas a combustíveis alternativos, 
nomeadamente, eletricidade, hidrogénio, gás 
natural [incluindo o biometano em forma ga-
sosa (gás natural comprimido — gNC) ou em 
forma liquefeita (gás natural liquefeito — gNL)] 
e gás de petróleo liquefeito (gpL), ou outro e 
o número total de ilhas (unidades de abasteci-
mento com capacidade funcional para abaste-
cer em simultâneo até duas viaturas).
5 — Nos termos e para os efeitos do disposto 
no artigo 6.º do presente regulamento, o sujei-
to passivo da obrigação tributária constante da 
alínea b) do n.º 2, é a pessoa singular ou cole-
tiva titular e, ou, responsável da exploração do 



regulamentos

nº 107 | setembro 2019 | boletIm munIcIpal

90

posto de abastecimento combustível.

CApÍTuLo II
procedimentos urbanísticos

SECçÃo I
Disposições gerais e comuns

Artigo 62.º
Base de incidência objetiva das taxas

1 — A emissão de alvará de licença e a comuni-
cação prévia de loteamento estão sujeitas ao 
pagamento de taxas pela realização, manuten-
ção e reforço de infraestruturas urbanísticas 
primárias e secundárias, nos termos do dispos-
to no n.º 2 do artigo 116.º do rJuE.
2 — Sem prejuízo do disposto no número an-
terior, as restantes taxas relativas à realização 
de operações urbanísticas versam sobre a con-
cessão de licenças, a prática de atos adminis-
trativos e a satisfação de outras pretensões de 
caráter particular, nos termos do n.º 1 do artigo 
116.º do rJuE que remete para a alínea b) do n.º 
1 do artigo 6.º da Lei n.º 53 -E/2006, de 29 de 
dezembro.
3 — A utilização e aproveitamento de bens do 
domínio público e privado municipal e a reali-
zação de atividades particulares são também 
passíveis de tributação, nos termos previstos 
no presente regulamento.

Artigo 63.º
Áreas do concelho

para efeitos de aplicação do presente capítu-
lo do regulamento, são definidas as seguintes 
zonas:
Zona I — união das freguesias de Mafamude e 
vilar do paraíso, união das freguesias de Santa 
Marinha e Afurada, união das freguesias de gul-
pilhares e valadares, Arcozelo, Canidelo, Mada-
lena, oliveira do Douro e vilar de Andorinho e 
São Félix da Marinha, na sua total extensão;
Zona II — restante área do concelho.

SECçÃo II
Cálculo e fundamentação do valor das taxas 

pela prática de atos

Artigo 64.º
Fórmula de cálculo

1 — o valor das taxas referidas no presente Ca-
pítulo foi determinado pelo custo da contrapar-
tida prestada, dando -se igualmente relevância 
ao benefício auferido pelo particular e a crité-
rios de desincentivo à prática de certos atos ou 
operações.
2 — o cálculo das taxas referidas no número 
anterior obedece à seguinte fórmula:

Custo = (MoD × h) + (CD) + (MoI × h) + (ToD 
× h)

em que:

Taxa = Custo × B × I × D

sendo que, h corresponde às horas de mão de 
obra direta necessária à prática do ato ou facto 
gerador de taxas;
MoD corresponde à mão de obra direta neces-
sária à prática do ato ou facto gerador de taxas;
CD corresponde ao custo direto que abrange 
materiais consumíveis e despesas postais;
MoI corresponde à mão de obra indireta neces-
sária à eficiente prestação do serviço taxado, 
que pela sua transversalidade, se repercute em 
todos os atos e serviços prestados;
ToD, ou Taxa de overhead que corresponde a 
«outros custos indiretos», estabelecendo –se 
assim uma relação entre custos operacionais e 
o total de horas que estão disponíveis para mão 
de obra direta.
B, I e D, correspondem a coeficientes benefício, 
incentivo ou desincentivo, respetivamente, apli-
cáveis em cada caso.

Artigo 65.º
Fundamentação económico -financeira do 

valor das taxas
A fundamentação económico -financeira do va-
lor das taxas previstas neste Capítulo consta do 
anexo I ao presente regulamento.

Artigo 66.º
Assuntos administrativos

os atos e operações de natureza administrativa 
a praticar no âmbito das operações de urbani-
zação e de edificação estão sujeitos ao paga-
mento das taxas fixadas na Tabela Anexa ao 
presente regulamento.
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Artigo 67.º
Taxas pela apreciação do pedido

1 — Nos pedidos de informação simples e de 
informação prévia respeitantes a operações ur-
banísticas serão cobradas as taxas previstas na 
Tabela Anexa ao presente regulamento.
2 — A apreciação de requerimentos de licença, 
de comunicação prévia, de autorização de uti-
lização ou de legalização de operações urba-
nísticas, tal como os procedimentos simplifica-
dos e os pedidos de informação de legalização, 
bem como outros pedidos conexos, estão sujei-
tos ao pagamento de uma taxa, estipulada em 
função do tipo e dimensão da obra a executar, 
de acordo com o disposto na Tabela Anexa ao 
presente regulamento.
3 — o pagamento das taxas mencionadas nos 
números anteriores deverá ser efetuado aquan-
do da entrega do respetivo pedido nos serviços 
municipais.
4 — os pedidos de licenciamento ou de autori-
zação de reparcelamento de propriedade com 
os efeitos destinados à constituição de lotes ou 
de parcelas para urbanização, estão sujeitos ao 
pagamento de taxa de apreciação, de acordo 
com o disposto na Tabela Anexa ao presente 
regulamento.

SECçÃo III
Taxas de emissão de alvarás

Artigo 68.º
Emissão de alvará de licença de loteamento 

com ou sem obras de urbanização
1 — A emissão do alvará de licença de lotea-
mento, bem como o reparcelamento destinado 
à constituição de lotes, estão sujeitos ao paga-
mento das taxas fixadas na Tabela Anexa ao 
presente regulamento, sendo estas compos-
tas por uma parte fixa e por outra variável em 
função do número de lotes, fogos, unidades de 
ocupação e prazos de execução previstos para 
essas operações urbanísticas.
2 — Em qualquer caso de alteração à licença de 
loteamento será devida a taxa prevista no nú-
mero anterior, reduzida na sua metade.
3 — para efeitos de cálculo de valor da taxa 
de licença a área bruta de construção é o va-
lor expresso em metros quadrados, resultante 
do somatório das áreas de todos os pavimen-

tos (pisos), acima e abaixo do solo, medida 
pelo extradorso das paredes exteriores, com 
inclusão de sótãos não habitáveis, áreas des-
tinadas a estacionamento, áreas técnicas (pT, 
central térmica, compartimento de recolha de 
lixo, compartimentos para reservatórios de gás 
ou outros produtos de petróleo), terraços, va-
randas, alpendres, platibandas, telheiros, palas 
e das demais edificações, contíguas ou não ao 
edifício principal.

Artigo 69.º
Emissão de alvará de licença de obras de urba-

nização
1 — A emissão do alvará de licença de obras de 
urbanização, bem como o reparcelamento des-
tinado à constituição de parcelas para urbani-
zação, estão sujeitos ao pagamento das taxas 
fixadas na Tabela Anexa ao presente regula-
mento.
2 — Qualquer aditamento ao alvará de licença 
de obras de urbanização está igualmente sujei-
to ao pagamento das taxas constantes na Tabe-
la Anexa ao presente regulamento.

Artigo 70.º
receção de obras de urbanização

os pedidos de vistoria para receção provisória 
e definitiva de obras de urbanização estão su-
jeitos ao pagamento da taxa prevista na Tabela 
Anexa ao presente regulamento.

Artigo 71.º
Emissão de alvará de trabalhos de remodela-

ção dos terrenos
A emissão do alvará de licença para trabalhos 
de remodelação, nomeadamente, operações 
urbanísticas que impliquem a destruição do re-
vestimento vegetal, a alteração do relevo natu-
ral e das camadas de solo arável ou o derrube 
de árvores de alto porte ou em maciço, para fins 
não exclusivamente agrícolas, pecuários, flores-
tais ou mineiros, está sujeita ao pagamento das 
taxas constantes na Tabela Anexa ao presente 
regulamento.

Artigo 72.º
Emissão de alvará de licença para obras de 

edificação
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1 — A emissão do alvará de licença para obras 
de construção, reconstrução, ampliação ou al-
teração, está sujeita ao pagamento das taxas 
fixadas na Tabela Anexa ao presente regula-
mento, variando estas consoante o uso ou fim 
a que a obra se destina, a área bruta a edificar 
incluindo as áreas afetas a estacionamento au-
tomóvel, e o respetivo prazo de execução.
2 — para efeitos de cálculo da taxa devida pela 
emissão do alvará atender-se-á ao conceito de 
área bruta de construção, previsto no n.º 3 do 
artigo 68.º do presente regulamento.

Artigo 73.º
operações de destaque

o pedido de destaque ou a sua reapreciação, 
e respetiva emissão de certidão estão sujeitos 
ao pagamento das taxas constantes na Tabela 
Anexa ao presente regulamento.

Artigo 74.º
Autorização de utilização e de alteração do 

uso
1 — Nos casos referidos no n.º 5 do artigo 4.º 
do rJuE, a emissão do alvará está sujeita ao 
pagamento das taxas fixadas na Tabela Anexa 
ao presente regulamento, em função do núme-
ro de fogos ou unidades de ocupação e seus 
anexos.
2 — As taxas mencionadas no número anterior 
serão acrescidas dos valores determinados em 
função do número de metros quadrados dos fo-
gos, unidades de ocupação e seus anexos cuja 
utilização ou alteração seja requerida.

Artigo 75.º
vistorias

A realização de vistorias por motivo da realiza-
ção de operações urbanísticas está sujeita ao 
pagamento das taxas fixadas na Tabela Anexa 
ao presente regulamento.

Artigo 76.º
Emissão de alvará de licença parcial

1 — relativamente às obras de construção, de 
ampliação ou de alteração em área não abran-
gida por operação de loteamento, às obras 
de reconstrução, ampliação, alteração ou de-
molição de edifícios classificados ou em vias 
de classificação e às obras de construção, re-

construção, ampliação, alteração ou demolição 
de edifícios situados em zona de proteção de 
imóveis classificados, bem como dos imóveis 
integrados em conjuntos ou sítios classificados, 
ou em áreas sujeitas a servidão administrativa 
ou restrição de utilidade pública e as obras de 
reconstrução das quais resulte um aumento da 
fachada ou do número de pisos, a Câmara Mu-
nicipal pode, a requerimento do interessado, 
aprovar uma licença parcial para construção da 
estrutura, desde que se verifiquem as seguintes 
condições:
a) Se encontre aprovado o projeto de arquite-
tura;
b) Tenham sido entregues os projetos de espe-
cialidades;
c) Tenha sido prestada caução para demolição 
da estrutura até ao piso da menor cota em caso 
de indeferimento.
2 — o deferimento do pedido de licença parcial 
dá lugar à emissão de alvará, mediante o pa-
gamento das taxas fixadas na Tabela Anexa ao 
presente regulamento.

Artigo 77.º
Licença relativa a obra inacabada

Nas situações referidas no artigo 88.º do rJuE, 
a concessão da licença especial para conclusão 
da obra está sujeita ao pagamento de uma taxa 
fixada de acordo com o seu prazo, nos termos 
estabelecidos na Tabela Anexa ao presente re-
gulamento.

Artigo 78.º
Deferimento tácito

1 — Nos casos de deferimento tácito do pedi-
do de operações urbanísticas há lugar ao paga-
mento da taxa que seria devida em consequên-
cia da prática do respetivo ato expresso.
2 — Nos serviços competentes existirá uma có-
pia do presente regulamento e anexos à dispo-
sição do público para as situações em que se 
verifique a formação do deferimento tácito, e 
os interessados queiram proceder à liquidação 
das taxas.
3 — A autoliquidação prevista nos números an-
teriores só será admissível caso a Câmara Mu-
nicipal não proceda à liquidação das taxas em 
causa.
4 — para efeitos do presente artigo, o pagamen-
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to das taxas municipais devidas pela operação 
urbanística resultantes da autoliquidação deve-
rá ser realizado à ordem da Câmara Municipal 
de vila Nova de gaia, nos termos do disposto 
no n.º 9 do artigo 12.º do presente regulamento.

Artigo 79.º
renovação

1 — Nos casos referidos no artigo 72.º do rJuE, 
a apreciação do pedido de renovação e a emis-
são do alvará resultante de renovação da licen-
ça estão sujeitas ao pagamento das taxas pre-
vistas, nos termos da Tabela Anexa ao presente 
regulamento.
2 — para efeitos de cálculo das taxas previstas 
no número anterior, o valor base será o apurado 
à data da entrada do requerimento de emissão 
de novo alvará.
3 — À apreciação destes pedidos é aplicável a 
taxa prevista para o efeito em função da natu-
reza da respetiva operação urbanística.

Artigo 80.º
prorrogações

Nas situações referidas nos artigos 53.º, n.ºs 3 e 
4, e 58.º, n.ºs 5 e 6, do rJuE, a apreciação dos 
pedidos de prorrogação e a sua concessão es-
tão sujeitas ao pagamento das taxas fixadas de 
acordo com o seu prazo, nos termos da Tabela 
Anexa ao presente regulamento.

Artigo 81.º
Execução por fases

1 — Em caso de deferimento do pedido de exe-
cução por fases, nas situações referidas nos ar-
tigos 56.º e 59.º do rJuE, o alvará abrange ape-
nas a 1.ª fase das obras, implicando cada fase 
subsequente um aditamento ao alvará, sendo 
devidas as taxas previstas no presente artigo.
2 — Na fixação das taxas referidas no núme-
ro anterior, ter-se-á em consideração a obra ou 
obras a que se refere a fase ou aditamento.
3 — Na determinação do montante das taxas 
devidas, será aplicável o estatuído nos artigos 
68.º, 70.º e 72.º deste regulamento, sendo de-
vida a taxa equivalente à obra a executar na 
respetiva fase, com exceção da taxa de com-
pensação aplicável à operação urbanística, que 
deverá ser paga na sua totalidade com a emis-
são do alvará de loteamento.

Artigo 82.º
ocupação de espaço público

1 — A ocupação de espaços públicos por mo-
tivo de operações urbanísticas está sujeita ao 
pagamento das taxas aplicáveis, devendo pre-
viamente ser requerido o licenciamento respe-
tivo
2 — o prazo de ocupação de espaço público 
por motivo de operações urbanísticas não pode 
exceder o prazo fixado nas licenças ou indicado 
nas comunicações prévias relativas às obras a 
que se reportam.
3 — No caso de operações urbanísticas isentas 
de controlo prévio, a licença de ocupação de 
espaço público será emitida pelo prazo solici-
tado pelo interessado, desde que adequado ao 
tipo de operação urbanística.

SECçÃo Iv
Taxa pela realização, reforço e Manutenção 

de Infraestruturas urbanísticas (TMu)

Artigo 83.º
âmbito de aplicação

1 — Ficam sujeitos à taxa pela realização, refor-
ço e manutenção de infraestruturas urbanísti-
cas, aqui designada por TMu, todos os licencia-
mentos, comunicações prévias para obras de 
edificação, operações de loteamento e respeti-
vas alterações, pedidos de licenciamento ou de 
autorização de reparcelamento de propriedade 
destinados à constituição de lotes ou de par-
celas para urbanização, bem como as autori-
zações de alteração de utilização que, pela sua 
natureza impliquem um acréscimo de encargos 
públicos de realização, manutenção e reforço 
das infraestruturas.
2 — A taxa referida no número anterior desti-
na -se a compensar o Município pelos encargos 
de obras por si realizadas ou a realizar, que se 
desenvolvam ou que se situem para além dos 
limites exteriores da área objeto da operação 
urbanística.
3 — Aquando da apresentação de comunicação 
prévia relativa a obras de construção não são 
devidas as taxas referidas no número anterior 
se as mesmas já tiverem sido pagas previamen-
te no âmbito do licenciamento ou de comuni-
cação prévia da correspondente operação de 
loteamento.
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4 — para efeitos de aplicação das taxas previs-
tas na presente Secção e na seguinte, são con-
siderados dois níveis (I e II), correspondentes a 
duas zonas geográficas do concelho, conforme 
definidas no artigo 63.º do presente regula-
mento.

Artigo 84.º
Incidência

A TMu é devida:
a) No caso de licenciamento ou de comunica-
ção prévia de operações de loteamento e suas 
alterações;
b) Em zonas não tituladas por alvará de lotea-
mento, na construção de qualquer nova edifi-
cação, ou em caso de ampliações de constru-
ções existentes, considerando-se, neste caso, 
para efeitos de determinação da taxa, somente 
a área ampliada;
c) No caso de alterações de utilização de cons-
truções existentes que impliquem um acrésci-
mo de encargos públicos de realização, manu-
tenção e reforço de infraestruturas;
d) No caso de pedido de licenciamento ou de 
autorização de reparcelamento de propriedade 
destinado à constituição de lotes ou de parce-
las para urbanização.

Artigo 85.º
Fórmula de cálculo

1 — A TMu é fixada para cada unidade territorial 
em função do custo das infraestruturas e equi-
pamentos gerais a executar pela Câmara Muni-
cipal, dos usos e tipologias das edificações, de 
acordo com a seguinte fórmula:

TMu = S × C × I × Y × W
em que:

TMu (euro) — é o valor, em euros, da taxa devi-
da ao Município pela realização, manutenção e 
reforço das infraestruturas urbanísticas;
S (m2) — área bruta de construção — é o valor, 
expresso em metros quadrados, resultante do 
somatório das áreas de todos os pavimentos 
(pisos), acima e abaixo do solo, medida pelo ex-
tradorso das paredes exteriores, com exclusão 
de sótãos não habitáveis, áreas destinadas a es-
tacionamento, áreas técnicas (pT, central térmi-
ca, compartimento de recolha de lixo, etc.), ga-

lerias exteriores, arruamentos e outros espaços 
livres de uso público cobertos pela edificação, 
terraços visitáveis, varandas e alpendres;
C (euro/m2) — valor correspondente a 85 % do 
valor médio de construção por metro quadrado 
fixado anualmente para efeitos do artigo 39.º 
do Código do Imposto Municipal sobre os Imó-
veis (CIMI);
I — coeficiente que depende do tipo de opera-
ção sobre a qual incide a TMu;
Y — é um fator dependente da localização por 
zonas do concelho, definidas no presente re-
gulamento;
W — é um fator que depende do tipo de utiliza-
ção das áreas construídas ou a construir.
2 — o coeficiente e fatores previstos no número 
anterior terão os seguintes valores:
I: 0,045;
Y: 
Zona — valor de Y:
I — 1,0;
II — 0,8.
W:
Tipo de utilização — valor de W:
Edifícios de habitação unifamiliar com área bru-
ta menor ou igual a 200 m2 — 0,5;
Armazéns ou indústrias localizados em áreas 
especificamente previstas para esse fim em 
pMoT em vigor — 0,6;
restantes casos — 0,65.
3 — Nos pedidos de alteração a licenças ou co-
municação prévia de operações de loteamento, 
a taxa municipal de urbanização apenas será 
liquidada quando exista aumento da área de 
construção; aumento da área do lote, por inclu-
são de área proveniente de outro prédio; ou al-
teração de utilização.

Artigo 86.º
Tabela de aplicação da TMu

1 — A fim de facilitar a determinação da TMu, 
a Câmara Municipal disponibilizará no seu sítio 
eletrónico uma aplicação informática especifi-
camente desenvolvida para esse efeito.
2 — o montante da taxa a cobrar é o que resulta 
do produto área bruta de construção proposta 
(S) pelo valor da tabela da TMu, em função do 
tipo de operação e da parcela a urbanizar, da 
área geográfica e do uso a licenciar.
3 — Quando for dada à fração ou ao prédio 
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utilização diversa da inicialmente prevista e 
ou quando se proceder à sua ampliação, será 
cobrada, no momento de emissão de nova au-
torização de utilização e licença ou comunica-
ção prévia de obras de ampliação, a diferença 
entre o valor inicialmente pago e o que seria 
devido pela nova utilização e ou pela totalida-
de da área resultante da ampliação nos termos 
do disposto no n.º 2 deste artigo, não havendo, 
em qualquer caso, lugar a reembolso por parte 
da Câmara Municipal. Se inicialmente não hou-
ver sido pago qualquer valor, por razões que 
resultem da legislação então aplicável, o valor 
a cobrar corresponderá ao que estiver em vigor 
no momento da emissão da citada autorização 
de utilização e ou licença/comunicação prévia 
de obras de ampliação.
4 — Quando a ampliação respeitar a edifícios 
existentes com três pisos ou mais (excluindo 
caves), ainda que inseridos em operação de 
loteamento, correspondendo essa ampliação 
ao aumento do número de pisos, o montante 
da taxa a cobrar calculado nos termos do n.º 2 
deste artigo, deverá ser agravado pela aplica-
ção do fator corretivo 2,0.

Artigo 87.º
Alterações

A Câmara Municipal pode propor à Assembleia 
Municipal, quando achar conveniente, a aprova-
ção de outros coeficientes a integrar na fórmula 
prevista no n.º 1 do artigo 85.º, introduzindo por 
essa via outros fatores de política municipal.

Artigo 88.º
Disposições complementares

o plano anual de atividade da Câmara Munici-
pal fixará a percentagem do valor da cobrança 
da TMu que será destinado às juntas de fre-
guesia para obras de urbanização a seu cargo, 
não sendo esse valor inferior ao dobro da per-
centagem estabelecida para as transferências 
automáticas do orçamento municipal para as 
freguesias.

SECçÃo v
outras taxas

Artigo 89.º
procedimento de legalização

1 — pela emissão de alvará é devido o paga-
mento da respetiva taxa, concretamente:
a) As taxas previstas para a emissão do alvará 
de licença de obras, quando não seja necessária 
a emissão do alvará de licença de utilização;
b) As taxas previstas para a emissão do alvará 
de licença de obras, acrescidas das taxas devi-
das pela emissão do alvará de autorização de 
utilização, quando a operação se demonstre 
concluída e careça deste último;
c) As taxas previstas para a emissão do alva-
rá de autorização de utilização, quando esteja 
apenas em causa a utilização de uma constru-
ção;
d) As taxas previstas para a emissão do alvará 
de licença de loteamento, quando a operação 
urbanística a legalizar seja um loteamento.
2 — Quando a operação a legalizar careça da 
realização de obra, e logo da necessária titula-
ção para legitimar os trabalhos a realizar, será 
emitido o respetivo alvará de licença de cons-
trução, procedendo -se em tal data à liquida-
ção das taxas devidas por esta emissão, sendo 
a liquidação das taxas devidas pela emissão de 
alvará de autorização de utilização remetida 
para momento posterior à conclusão daquelas 
obras, se aplicável.
3 — Quando o requerente seja notificado do ato 
de liquidação, e não proceda ao pagamento de 
tais taxas, tratando -se de obra concluída e que 
não careça da realização de qualquer trabalho 
de adequação ou obras de alteração, serão en-
cetados os devidos procedimentos com vista à 
cobrança coerciva de tais quantitativos, sendo 
que caso se conclua pela impossibilidade de 
cobrança não será emitido o respetivo título, 
caducando o ato de deferimento do pedido.
4 — A sujeição a procedimento de legalização 
não dispensa o requerente do pagamento da 
taxa municipal de urbanização ou da taxa de 
compensação urbanística, quando pela opera-
ção urbanística em causa fossem as mesmas 
devidas.

Artigo 90.º
Licenciamento industrial

1 — Nos procedimentos para a instalação e ex-
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ploração de estabelecimentos industriais de 
tipo 3, serão cobradas as taxas previstas na Ta-
bela Anexa ao presente regulamento.
2 — o pagamento das taxas é efetuado por au-
toliquidação.
3 — os valores de taxas previstos na Tabela 
Anexa ao presente regulamento contemplam 
os montantes estipulados na legislação relativa 
ao Sistema de Indústria responsável, destina-
dos a entidades públicas da administração cen-
tral que intervenham nos atos de vistoria.

Artigo 91.º
Taxas e despesas de controlo do processo de 

autorização de instalação de infraestruturas de 
suporte das estações de radiocomunicações

1 — Nos pedidos de autorização de instalação 
de Infraestruturas de Suporte das Estações de 
radiocomunicações serão cobradas as taxas 
previstas na Tabela Anexa ao presente regula-
mento.
2 — No momento da apresentação do pedido 
há lugar ao pagamento de um preparo corres-
pondente a 25 % do valor da taxa devida, o qual 
será deduzido no ato de liquidação.
3 — o pagamento da taxa relativa à autorização 
de instalação de Infraestruturas de Suporte das 
Estações de radiocomunicações é efetuado 
após a emissão de guia respetiva.

Artigo 92.º
Taxas do processo de licenciamento de instala-

ções de armazenamento de produtos de pe-
tróleo e de postos de abastecimento de com-

bustíveis, incluindo de gpL
1 — Nos pedidos de licenciamento de instala-
ções de armazenamento de produtos de petró-
leo e de postos de abastecimento de combus-
tíveis, incluindo gpL, serão cobradas as taxas 
previstas na Tabela Anexa ao presente regula-
mento.
2 — o pagamento de taxas de apreciação dos 
pedidos de licenciamento deverá ser efetuado 
aquando da entrega do respetivo processo nos 
serviços municipais.

Artigo 93.º
Taxas dos pedidos de inspeção de ascensores, 
monta-cargas, escadas mecânicas e tapetes 

rolantes

1 — Nos pedidos de inspeção, reinspecções e 
selagem de ascensores, monta -cargas, esca-
das mecânicas e tapetes rolantes serão cobra-
das as taxas previstas na Tabela Anexa ao pre-
sente regulamento.
2 — o pagamento das taxas aplicáveis deverá 
ser efetuado aquando da entrega do respetivo 
pedido de inspeção nos serviços municipais.

Artigo 94.º
Taxas de atribuição de número de polícia

Aos novos edifícios ou aos que sofram alte-
rações dos números de polícia, por efeito de 
obras, a Câmara atribuirá nova numeração me-
diante o pagamento das taxas previstas na Ta-
bela Anexa ao presente regulamento.

SECçÃo vI
Compensações

Artigo 95.º
Cálculo do valor da compensação em numerá-
rio nos loteamentos e operações urbanísticas 

de impacte relevante
1 — o valor, em numerário, da compensação a 
pagar ao Município será determinado de acor-
do com a seguinte fórmula:

Compensação (euro) = [K1 × K2 × Aac (m2) × C 
(euro/m2)]/K3

em que:

K1 — é um fator variável em função da localiza-
ção, nos seguintes termos:
Em parcelas localizadas em zona I nos termos 
do artigo 63.º, K1=1,3;
Em parcelas localizadas em zona II nos termos 
do artigo 63.º, K1=0,8.
K2 — é um fator variável em função do índice de 
utilização (Iu) previsto, e que será determinado 
segundo a seguinte fórmula:

K2 = 1,5 × raiz quadrada de Iu

Índice de utilização (Iu) corresponde ao quo-
ciente entre a área bruta de construção e a área 
da parcela sujeita à operação urbanística;
K3 — é um fator variável em função da Aac, nos 
seguintes termos:
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K3 = 20 se Aac menor ou igual a 5.000 m2;
K3 = 35 se Aac maior que 5.000 m2.
(Aac) = corresponde ao valor, em metros qua-
drados, da totalidade ou de parte dos espaços 
que deveriam ser cedidos e ou previstos para 
áreas de apoio coletivo (Aac), destinados à im-
plantação de infraestruturas viárias, espaços 
verdes e de utilização coletiva e equipamentos, 
calculado de acordo com os parâmetros defini-
dos no artigo 144.º do regulamento do plano 
Diretor Municipal;
C — é o valor correspondente a 85 % do valor 
médio de construção por metro quadrado fixa-
do anualmente para efeitos do artigo 39.º do 
Código do Imposto Municipal sobre os Imóveis 
(CIMI).
2 — o preceituado no número anterior é tam-
bém aplicável, com as devidas adaptações, ao 
cálculo do valor da compensação em numerá-
rio às obras de edificação com impacto urba-
nístico relevante, conforme descritas no artigo 
50.º do regulamento Municipal de urbanização 
e Edificação.
3 — Em operações urbanísticas que integrem o 
uso de posto de abastecimento de combustí-
veis, será adicionado ao valor resultante do cál-
culo descrito no ponto 1, um valor de compen-
sação adicional determinado de acordo com a 
mesma fórmula, em que:
K1 terá o valor de 2,9 em parcelas localizadas 
total ou parcialmente na faixa de 500 metros 
adjacente a Eixos de Alta Capacidade ou Eixos 
Concelhios Estruturantes em qualquer zona do 
concelho, o valor de 1,3 quando localizadas em 
zona I nos termos do presente regulamento, o 
valor de 0,75 quando localizadas em zona II nos 
termos do presente regulamento;
para o cálculo de K2, o Índice de utilização (Iu) 
corresponde ao quociente entre o número to-
tal de ilhas (unidades de abastecimento com 
capacidade funcional para abastecer em simul-
tâneo até duas viaturas) e o número de ilhas 
destinadas a combustíveis alternativos, nomea-
damente, eletricidade, hidrogénio, gás natural 
(incluindo o biometano em forma gasosa [gás 
natural comprimido (gNC)] ou em forma lique-
feita [gás natural liquefeito (gNL)] e gás de pe-
tróleo liquefeito (gpL), ou outro;
Aac terá o valor de 1000;
K3 terá o valor de 20.

4 — Em alterações às licenças de loteamento o 
valor de K2 será sempre de 1 e o valor de Aac 
referenciar -se -á à área sujeita à alteração.
5 — No caso de obras de alteração, reconstru-
ção ou ampliação em edificações licenciadas 
e que tenham impacto urbanístico relevante, 
nos termos definidos no artigo 50.º do regula-
mento Municipal de urbanização e Edificação, 
o valor da compensação a pagar ao Município 
resulta da diferença entre o cálculo do valor da 
compensação da solução original e o valor da 
compensação da solução final, tendo ambas 
por base a fórmula de cálculo descrita no n.º 1.

Artigo 96.º
Compensação em espécie

1 — Feita a determinação do montante total da 
compensação a pagar, se a câmara aceitar o 
pagamento em espécie, o promotor do lotea-
mento deverá apresentar à Câmara Municipal a 
documentação comprovativa da posse do ter-
reno a ceder nos seguintes termos:
a) requerimento dirigido ao presidente da câ-
mara onde esclarece a sua proposta, indicando 
o valor do terreno;
b) planta de localização do prédio;
c) Levantamento topográfico do prédio atuali-
zado, e, existindo, em suporte digital.
2 — o pedido referido no número anterior será 
objeto de análise e parecer técnico, que deverá 
incidir sobre os seguintes aspetos:
a) Capacidade de utilização do terreno;
b) Localização e existência de infraestruturas;
c) A possível utilização do terreno pela autar-
quia.
3 — haverá lugar à avaliação de terrenos ou 
imóveis a ceder ao Município, sendo o seu valor 
obtido com recurso ao seguinte método:
a) A avaliação será efetuada por uma comis-
são composta por três elementos, sendo dois 
nomeados pela Câmara Municipal e o terceiro 
pelo promotor da operação urbanística;
b) As decisões da comissão serão tomadas por 
maioria absoluta dos votos dos seus elementos.
4 — As despesas correspondentes ao paga-
mento dos honorários do avaliador nomeado 
pelo promotor da operação urbanística serão 
assumidas por este.
5 — Quando se verificarem diferenças entre o 
valor calculado para a compensação devida em 
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numerário e o valor dessa compensação a en-
tregar em espécie, as mesmas serão liquidadas 
da seguinte forma:
a) Se o diferencial for favorável ao Município, 
será o mesmo pago em numerário pelo promo-
tor da operação urbanística;
b) Se o diferencial for favorável ao promotor, 
ser -lhe -á o mesmo entregue pelo município.
6 — Se o valor proposto no relatório final da 
comissão referida no n.º 3 não for aceite pela 
Câmara Municipal ou pelo promotor da opera-
ção urbanística, recorrer -se -á a uma comissão 
arbitral, que será constituída nos termos do ar-
tigo 118.º do rJuE.
7 — A Câmara Municipal poderá delegar no pre-
sidente esta competência, que a poderá subde-
legar em qualquer dos vereadores.
8 — o preceituado nos números anteriores é 
aplicável às situações previstas no artigo 50.º 
do regulamento Municipal de urbanização e 
Edificação.

TÍTuLo III

Contraordenações

Artigo 97.º
Competência

Compete ao presidente da Câmara, com a fa-
culdade de delegação em qualquer dos restan-
tes membros da Câmara Municipal, determinar 
a instauração dos processos de contraordena-
ção e aplicação de coimas nos termos da lei.

Artigo 98.º
Contraordenações

1 — Sem prejuízo da previsão, em cada caso, de 
outras formas de responsabilidade, as infrações 
às normas reguladoras das taxas municipais, 
constituem contraordenações previstas e puní-
veis nos termos legais em vigor.
2 — As molduras previstas no presente regula-
mento são aplicadas em dobro às pessoas co-
letivas, salvo disposição expressa em contrário.
3 — Dentro da moldura prevista, a determina-
ção da medida concreta da coima a aplicar é 
determinada em função da gravidade da infra-
ção, da culpa, da situação económica do infra-
tor, do benefício económico retirado com a prá-
tica da infração, da conduta anterior e posterior 

do agente e das exigências de prevenção.
4 — A tentativa e a negligência são puníveis.
5 — o pagamento das coimas previstas no pre-
sente regulamento não dispensa os infratores 
do dever de reposição da legalidade.
6 — Sem prejuízo do disposto no número an-
terior sempre que seja comprovado o cumpri-
mento do dever de reposição da legalidade e 
o infrator não registe, nos três anos anteriores, 
condenações pela prática de infrações ao pre-
sente regulamento ou diploma legal da com-
petência do Município, o limite mínimo da coi-
ma prevista para a contraordenação praticada 
pode ser reduzido até ao máximo de metade.
7 — para efeitos de redução da coima prevista 
no número anterior a reposição da legalidade 
deverá ser comprovada sempre antes da de-
cisão administrativa proferida no processo de 
contraordenação.

Artigo 99.º
Infrações

1 — Constituem contraordenações, puníveis 
com coima as seguintes infrações:
a) A prática de ato ou facto sem o prévio paga-
mento das taxas e outras receitas municipais, 
salvo nos casos expressamente permitidos;
b) A inexatidão dos elementos fornecidos pelos 
interessados para liquidação das taxas e outras 
receitas municipais;
c) A falsidade dos elementos fornecidos pelos 
interessados para liquidação e apreciação da 
isenção ou redução das taxas e outras receitas 
municipais.
2 — Nos casos previstos na alínea a) do número 
anterior, aplicam -se as coimas previstas para a 
falta de licenciamento ou autorização, podendo 
haver ainda lugar à remoção da situação ilícita.
3 — No caso previsto na alínea b) do n.º 1, os 
montantes mínimo e máximo da coima são, res-
petivamente, de 150 a 500 euros para as pes-
soas singulares e de 300 a 1 000 euros para as 
pessoas coletivas.
4 — A infração prevista na alínea c) do n.º 1 é 
punida com coima de 250 a 2 000 euros para 
as pessoas singulares e de 2 500 a 5 000 euros 
para as pessoas coletivas.

Artigo 100.º
Apreensão provisória de objetos
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1 — podem ser provisoriamente apreendidos os 
objetos que serviram, ou estavam destinados a 
servir, para a prática de uma contraordenação, 
bem como quaisquer outros que sejam suscetí-
veis de servir de prova.
2 — os objetos apreendidos são restituídos 
quando se tornar desnecessária a sua apreen-
são, para efeitos de prova, ou logo que a deci-
são condenatória se torne definitiva, a menos 
que o Município pretenda declará-los perdidos, 
a título de sanção acessória.

Artigo 101.º
Sanções acessórias

1 — Sem prejuízo da aplicação das coimas pre-
vistas no presente título, são ainda aplicáveis as 
seguintes sanções acessórias, a determinar em 
função da gravidade da infração e da culpa do 
agente:
a) perda de objetos pertencentes ao agente da 
infração;
b) Interdição do exercício de profissões ou ati-
vidades na área do Município, cujo exercício 
dependa de licença ou autorização dos seus 
órgãos;
c) privação do direito a subsídio ou benefício 
outorgado pelos órgãos competentes do Mu-
nicípio;
d) privação do direito de participar em feiras ou 
mercados no Município;
e) privação do direito de participar em arrema-
tações ou concursos públicos que tenham por 
objeto a empreitada ou a concessão de obras 
públicas municipais, o fornecimento de bens e 
serviços, a concessão de serviços públicos que 
seja da competência da autarquia e a atribuição 
de licenças ou alvarás;
f) Encerramento de estabelecimento cujo fun-
cionamento esteja sujeito a autorização ou li-
cença da autarquia, quando a ele esteja direta-
mente relacionado o cometimento da infração;
g) Suspensão de autorizações, licenças ou al-
varás concedidos pela autarquia para ocupação 
de espaço do domínio público ou para o exercí-
cio de atividade conexa.
2 — As sanções referidas nas alíneas b) a g) do 
número anterior têm a duração máxima de dois 
anos, contados a partir da decisão condenató-
ria definitiva.

TÍTuLo Iv

Garantias fiscais

Artigo 102.º
garantias fiscais

1 — Compete à Câmara Municipal a cobrança 
coerciva das dívidas ao Município provenien-
tes de taxas municipais, aplicando -se, com as 
necessárias adaptações, o Código de procedi-
mento e de processo Tributário.
2 — os sujeitos passivos da obrigação tributária 
podem reclamar ou impugnar a respetiva liqui-
dação, nos termos do Código de procedimento 
e de processo Tributário.
3 — A reclamação é deduzida perante a Câmara 
Municipal no prazo de 30 dias a contar da noti-
ficação da liquidação.
4 — A reclamação presume -se indeferida, para 
efeitos de impugnação judicial, se não for deci-
dida no prazo de 60 dias.
5 — Do indeferimento, tácito ou expresso, cabe 
impugnação judicial para o Tribunal Adminis-
trativo e Fiscal da área do Município, no prazo 
de 60 dias a contar do indeferimento.
6 — A impugnação judicial depende da prévia 
dedução da reclamação prevista no n.º 3 do 
presente artigo.

TÍTuLo v

Disposições finais

Artigo 103.º
Interpretação e integração das lacunas

os casos omissos e as dúvidas suscitadas na 
interpretação e aplicação do presente regula-
mento são resolvidos por recurso aos critérios 
legais de interpretação e integração de lacunas.

Artigo 104.º
remissões

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

Artigo 105.º
Norma revogatória

1 — Com a entrada em vigor do presente regu-
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lamento e respetivos Anexos ficam revogados:
a) o regulamento de Taxas e outras receitas 
do Município de vila Nova de gaia, aprovado, 
em dezembro de 2009, pela Assembleia Muni-
cipal e alterado pelos regulamentos publicado 
no Diário da república, 2.ª série, n.º 8, de 11 de 
janeiro de 2017, no tocante às taxas de estacio-
namento e pelo regulamento n.º 306/2017, de 
7 de junho, publicado no Diário da república, 
2.ª série, n.º 110, de 7 de junho, no que concerne 
à possibilidade de redução em 50 % do valor 
das taxas municipais a pagar por comerciantes;
b) A parte vI e os anexos I e Iv do regulamento 
Municipal de urbanização e Edificação, publica-
do no Diário da república, 2.ª série, n.º 249, de 
22 de dezembro de 2015.
2 — Ficam, igualmente, revogados todos os re-
gulamentos, posturas, normas internas e tabe-
las em vigor neste Município que disponham 
sobre as mesmas matérias e que com o presen-
te regulamento estejam em contradição.
3 — A entrada em vigor do presente regula-
mento não afasta a aplicação das normas legais 
e dos regulamentos que definam taxas e outras 
receitas, não previstas neste diploma e respeti-
va tabela anexa.
4 — Enquanto não entrar em vigor o balcão úni-
co eletrónico dos serviços, a que se reporta o 
Decreto -Lei n.º 92/2010, de 26 de julho, apli-
cam -se, aos procedimentos previstos no De-
creto –Lei n.º 48/2011, de 1 de abril, na sua atual 
redação, as disposições regulamentares em vi-
gor antes da presente alteração.

Artigo 106.º
Entrada em vigor

o presente regulamento e respetivos anexos 
entram em vigor no dia 1 do 3.º mês seguinte ao 
da sua publicação nos termos da lei.

ANEXo I

Fundamentação económico -financeira relati-
va ao valor das taxas

[em conformidade com a alínea c) do n.º 2 do 
artigo 8.º da Lei n.º 53 -E/2006, de 29 de de-
zembro]

A — relatório
Fundamentação económico -financeira das ta-

xas do Município de vila Nova de gaia
o presente anexo visa dar cumprimento ao dis-
posto na alínea c) do n.º 2 do artigo 8.º da Lei 
n.º 53 -E/2006, de 29 de dezembro, designada-
mente proceder à fundamentação económico- 
-financeira das Taxas Municipais.

I — enquadramento normativo
o regime geral das Taxas das Autarquias Locais 
(rgTAL) foi aprovado pela Lei n.º 53 -E/2006, 
de 29 de dezembro e entrou em vigor a 1 de 
janeiro de 2007.
As taxas cobradas pelo Município inserem -se 
no âmbito do seu poder tributário e a sua cria-
ção, mediante regulamento aprovado pelo ór-
gão deliberativo, está subordinada aos princí-
pios da equivalência jurídica, da justa repartição 
dos encargos públicos e da publicidade e inci-
de sobre utilidades prestadas aos particulares, 
geradas pela sua atividade ou resultantes da 
realização de investimentos municipais, desig-
nadamente:
realização, manutenção e reforço de infraes-
truturas urbanísticas primárias e secundárias;
Concessão de licenças, prática de atos admi-
nistrativos e satisfação administrativa de outras 
pretensões de carácter particular;
utilização e aproveitamento de bens do domí-
nio público e privado municipal;
gestão de tráfego e de áreas de estacionamen-
to;
gestão de equipamentos públicos de utilização 
coletiva;
prestação de serviços no domínio da prevenção 
de riscos e da proteção civil;
Atividades de promoção de finalidades sociais 
e de qualificação urbanística, territorial e am-
biental;
Atividades de promoção do desenvolvimento e 
competitividade local e regional.
As taxas das autarquias locais, nos termos do 
artigo 3.º do rgTAL, são tributos que assentam:
a) Na prestação concreta de um serviço público 
local;
b) Na utilização privada de bens do domínio 
público e privado da Autarquia; ou
c) Na remoção de um obstáculo jurídico ao 
comportamento dos particulares, quando tal 
seja atribuição das autarquias locais, nos ter-
mos da lei.
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o rgTAL determina que na fixação do valor das 
taxas os Municípios devem respeitar o princípio 
da equivalência jurídica, segundo o qual o va-
lor das taxas das autarquias locais é fixado de 
acordo com o princípio da proporcionalidade e 
não deve ultrapassar o custo da atividade pú-
blica local (CApL) ou o benefício auferido pelo 
particular (BAp) conforme alude o artigo 4.º 
Mais refere que o valor das taxas, respeitando a 
necessária proporcionalidade, pode ser fixado 
com base em critérios de desincentivo à prática 
de certos atos ou operações.
A proporcionalidade imposta, quando seja uti-
lizado um critério de desincentivo, revela -se 
como um princípio da proibição de excesso, im-
pondo um razoável controlo da relação de ade-
quação da medida com o fim a que se destina.
Esquematicamente:

 

Entendem -se externalidades como as ativida-
des que envolvem a imposição involuntária de 
efeitos positivos ou negativos sobre terceiros 
sem que estes tenham oportunidade de os im-
pedir.
Quando os efeitos provocados pelas atividades 
são positivos, estas são designadas por exter-
nalidades positivas. Quando os efeitos são ne-
gativos, designam -se por externalidades nega-
tivas.
As externalidades envolvem uma imposição in-
voluntária.
Dispõe a alínea c) do n.º 2 do artigo 8.º do rg-
TAL que o regulamento que crie taxas munici-
pais contém obrigatoriamente, sob pena de nu-
lidade, a fundamentação económico -financeira 
relativa ao valor das taxas.
o princípio da equivalência jurídica, em con-
creto a equivalência económica, pode, pois, ser 
concretizado conforme se referiu, pela via do 
custo, adequando as taxas aos custos subja-
centes às prestações que as autarquias levam 
a cabo, fixando -as num montante igual ou 
inferior a esse valor, ou pela via do benefício, 
adequando -as ao valor de mercado que es-
sas prestações revestem, quando essa compa-
ração seja possível. Quando esta comparação 
com atividades semelhantes prosseguidas por 
terceiros não é possível, por estarmos perante 

prestações exercidas no âmbito do poder de 
autoridade sem similitude no mercado, o inde-
xante deverá ser, em regra, o CApL.

Assim, cumpre sistematizar para todas as ta-
xas o custo da atividade pública local (CApL) 
compreendendo os custos diretos e indiretos, 
os encargos financeiros, amortizações e futuros 
investimentos a realizar pelo Município. o CApL 
consubstancia, em regra, a componente fixa da 
contrapartida, correspondendo a componente 
variável à fixação adicional de coeficientes e 
valores concernentes à perspetiva do BAp ou 
desincentivo.
Na delimitação do CApL foram arrolados os 
custos diretos. Em conformidade com o supra 
aludido foi conduzido um exaustivo arrolamen-
to dos fatores “produtivos” que concorrem di-
reta e indiretamente para a formulação de pres-
tações tributáveis no sentido de apurar o CApL.
Entenderam -se como fatores «produtivos» a 
mão de obra direta, o mobiliário e hardware e 
outros custos diretos necessários à execução 
de prestações tributáveis.
os custos de liquidação e cobrança das taxas 
têm uma moldura fixa e são comuns a todas 
elas pelo que foi estimado um procedimento 
padrão para estas tarefas.
Atendendo à natureza e etimologia das taxas 
fixadas são possíveis de estabelecer, em nosso 
entender, duas tipologias:
Tipo I — Taxas administrativas, taxas decorren-
tes da prestação concreta de um serviço pú-
blico local, ou atinentes à remoção de um obs-
táculo jurídico (ex. análises de pretensões de 
Munícipes e emissão das respetivas licenças);
Tipo II — Taxas inerentes à utilização de equipa-
mentos e infraestruturas do domínio público e 
privado Municipal, em que se verifica um apro-
veitamento especial e individualizado destes 
cuja tangibilidade económica seja possível.
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II — enquadramento metodológico
passamos a descrever a fórmula de cálculo uti-
lizada para cada uma das tipologias descritas.
Tipo I — Taxas administrativas, taxas decorren-
tes da prestação concreta de um serviço pú-
blico local, ou atinentes à remoção de um obs-
táculo jurídico para cada prestação tributável, 
foram mapeadas as várias atividades e tarefas 
e identificados os equipamentos (mobiliário e 
hardware) e a mão de obra necessária reduzin-
do a intervenção/utilização/consumo a minu-
tos.
o valor do Indexante CApL é apurado, por taxa, 
através da aplicação da seguinte fórmula:

CApLI = (CMTgp × Migp) + (CKv × Km) + CMAT 
+ Ccet + Clce + Cps + Cind

o custo da atividade pública local das taxas do 
tipo I (CApLi) corresponde ao somatório do cus-
to da mão de obra necessária para concretizar 
as tarefas inerentes à satisfação da pretensão, 
do custo das deslocações, do custo do material 
e equipamentos afeto a cada colaborador, do 
custo da consulta a entidades terceiras (quan-
do a elas houver lugar), dos custos de liquida-
ção, cobrança e expediente (quando aplicável), 
do custo com prestadores de serviços externos 
(quando a eles se recorra) e ainda com custos 
indiretos (rateados por cada taxa em função de 
chaves de repartição).
em que:
A. CMTgp — É o custo médio do minuto/traba-
lhador por grupo de pessoal calculado recor-
rendo à seguinte fórmula:

(1) resulta da soma das remunerações e dos 
encargos com estas por grupo de pessoal.
(2) resulta da seguinte fórmula 52 × (n -janei-
ro), em que:
52 é o número de semanas do ano;
n — N.º de horas de trabalho semanais (assu-
miram -se as 35 horas semanais como sendo o 
valor padrão);
Janeiro — N.º de horas de trabalho perdidas em 
média por semana (feriados, férias, % média de 
faltas por atestado médico — Foi tido em con-

ta o absentismo médio por grupo de pessoal 
constante do Balanço Social).
B. MCgp — São os minutos/trabalhador «con-
sumidos» nas tarefas e atividades que concor-
rem diretamente para a concretização de uma 
prestação tributável. No mapeamento dos fato-
res produtivos foi subsidiariamente assumido o 
disposto no n.º 2 do artigo 21.º da Lei das Finan-
ças Locais, Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, 
que determina que para efeito do apuramento 
dos custos de suporte à fixação dos preços, os 
mesmos «são medidos em situação de eficiên-
cia produtiva …» o que significa que os fatores 
produtivos deverão ser mapeados numa pers-
petiva de otimização, ou seja, que os mesmos 
estão combinados da melhor forma possível 
sem dispêndios desnecessários.
C. CKv — É o custo km/viatura calculado por 
recurso à seguinte fórmula:

em que:
(1) Amortização correspondente;
(2) Custo associado aos pneus;
(3) Despesas com combustível;
(4) Manutenções e reparações ocorridas;
(5) Custo do seguro;
(6) outros custos.
Sempre que numa prestação tributável seja ne-
cessária a utilização de viaturas para a sua
concretização, designadamente em sede de 
vistorias e demais deslocações, foi definido um 
percurso médio em Km e em Minutos e, bem 
assim, foi tipificada a composição da equipa 
ajustada por prestação tributável, visando criar 
uma justiça relativa para todos os Munícipes in-
dependente da localização da pretensão no es-
paço do Concelho.
A. Ccet -É o custo inerente à consulta a enti-
dades terceiras quando a elas houver lugar (ex. 
CCDr, Ep, …). Este valor foi incorporado nas 
prestações tributáveis em que esta atividade é 
recorrente, padronizando -se um valor que cor-
responde à atividade administrativa necessária 
e ao custo de expediente;
B. CMAT — resulta da soma das amortizações 
anuais dos equipamentos e hardware, à dispo-
sição de cada colaborador e que fazem parte 
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do conjunto de equipamentos, e dos artigos de 
economato de que este necessita para a pros-
secução das tarefas que lhe estão cometidas 
em sede de prestações tributáveis.
C. CLCE — Corresponde aos custos de liquida-
ção, cobrança e expediente comuns a todas as 
taxas;
D. Cps — São os custos com prestadores de 
serviços externos (pessoas coletivas ou singu-
lares) cuja intervenção concorre diretamente 
para a concretização de prestações tributáveis 
(ex. Taxa de inspeção a ascensores, em que a 
vistoria é, em regra, concretizada por entidade 
terceira subcontratada para o efeito);
E. CInd — Corresponde aos custos indiretos ra-
teados por cada taxa, por exemplo:
Custos de elaboração e revisão dos Instrumen-
tos Municipais de ordenamento e planeamento 
do Território — assumindo -se uma vida útil de 
10 anos;
Custos anuais das licenças de software especí-
fico de suporte ao licenciamento;
Custos anuais do atendimento (front -office) in-
diferenciado por domínio ou sector;
outros custos indiretos com particular relação 
com a prestação tributável.
Consta do anexo A o detalhe, por taxa, da fun-
damentação económica e financeira em con-
formidade com a alínea c) do n.º 2, do artigo 8.º 
do regime geral das Taxas referente.

III — Considerandos sobre os domínios com 
prestações tributáveis

Tecemos, de seguida, alguns considerandos so-
bre os domínios com prestações tributáveis
agora alterados e alguns dos pressupostos que 
estiveram na base conceptual de suporte à fun-
damentação das respetivas taxas.

Mera comunicação prévia
A taxa prevista tem por contrapartida a apre-
ciação dos elementos instrutórios relativos a 
meras comunicações prévias submetidos, no-
meadamente, via portal do empreendedor ou 
no âmbito do regime Jurídico da urbanização 
e Edificação e aplica -se sempre que seja utili-
zado esta forma de controlo prévio.

pedido de autorização
Como suporte à fundamentação do valor das 

taxas fixadas em contrapartida das permissões 
administrativas sob a forma de “autorização” 
foi tido em conta, sobretudo, o custo da con-
trapartida administrativa, designadamente os 
custos inerentes à atividade de apreciação e 
decisão.
prestações de serviços gerais — certidões, foto-
cópias e outros documentos inerentes ao aces-
so à informação na posse do Município 
o acesso dos cidadãos aos documentos admi-
nistrativos está consagrado no n.º 2 do artigo 
268.º da Constituição da república portugue-
sa cuja regulamentação está densificada na Lei 
n.º 26/2016, de 22 de agosto, em concordância 
com os princípios da publicidade, da transpa-
rência, da igualdade, da justiça e da imparcia-
lidade.
Em conformidade com o artigo 3.º da Lei n.º 
26/2016, considera -se documento administra-
tivo qualquer conteúdo, ou parte desse conteú-
do, que esteja na posse ou seja detido em nome 
dos órgãos municipais, seja o suporte de infor-
mação sob forma escrita, visual, sonora, eletró-
nica ou outra forma material, neles se incluindo, 
designadamente, aqueles relativos a:
i) procedimentos de emissão de atos e regula-
mentos administrativos;
ii) procedimentos de contratação pública, in-
cluindo os contratos celebrados;
iii) gestão orçamental e financeira dos órgãos 
e entidades;
iv) gestão de recursos humanos, nomeada-
mente os dos procedimentos de recrutamen-
to, avaliação, exercício do poder disciplinar e 
quaisquer modificações das respetivas relações 
jurídicas.
o acesso aos documentos administrativos exer-
ce -se através dos seguintes meios, conforme 
opção do requerente:
a) Consulta gratuita, eletrónica ou efetuada 
presencialmente nos serviços que os detêm;
b) reprodução por fotocópia ou por qualquer 
meio técnico, designadamente visual, sonoro 
ou eletrónico;
c) Certidão. o acesso através dos meios pre-
vistos nas alíneas b) e c) faz -se através de um 
único exemplar, sujeito a pagamento, pelo re-
querente, da taxa fixada, que deve obedecer 
aos seguintes princípios:
a) Corresponder à soma dos encargos propor-
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cionais com a utilização de máquinas e ferra-
mentas de recolha, produção e reprodução do 
documento, com os custos dos materiais usa-
dos e com o serviço prestado, não podendo ul-
trapassar o valor médio praticado no mercado 
por serviço correspondente;
b) No caso de emissão de certidão, quando o 
documento disponibilizado constituir o resul-
tado material de uma atividade administrativa 
para a qual sejam devidas taxas ou emolumen-
tos, os encargos referidos na alínea anterior po-
dem ser acrescidos de um valor razoável, tendo 
em vista os custos diretos e indiretos dos in-
vestimentos e a boa qualidade do serviço, nos 
termos da legislação aplicável;
c) Às taxas cobradas pode acrescer, quando 
aplicável e exigido por lei, o custo da anonimi-
zação dos documentos e os encargos de re-
messa, quando esta seja feita por via postal;
d) No caso de reprodução realizada por meio 
eletrónico, designadamente envio por correio 
eletrónico, não é devida qualquer taxa.
Nesta conformidade, para as taxas desta natu-
reza foi considerado o Custo da Atividade pú-
blica Local (CApL) entendido como o custo dos 
materiais consumidos e da mão de obra utiliza-
da e, quando aplicável, foram tidos como refe-
rencial os valores praticados no mercado para 
prestações idênticas consubstanciando estes a 
demonstração do Benefício Auferido pelo par-
ticular (BAp).

Taxas por atos e licenciamentos diversos
Como suporte à fundamentação do valor das 
taxas fixadas em contrapartida dos atos e licen-
ciamentos diversos foi tido em conta, sobretu-
do, o custo da contrapartida, designadamente 
os custos inerentes à atividade de apreciação 
e licenciamento. Nalguns casos, devidamente 
identificados no anexo, foi ainda fixado um coe-
ficiente de desincentivo conducente a regular, 
mas não inibir, atividades que gerassem exter-
nalidades negativas.
A fundamentação económica e financeira teve 
por fundamento o custo da atividade pública 
local (custo da apreciação do pedido, quando 
aplicável), benefício auferido pelo particular e 
fixação de um elemento regulador, mas não ini-
bidor.

urbanização, edificação e serviços e licencia-
mentos conexos

As taxas atinentes a operações urbanísticas di-
videm -se em três grandes domínios:
Taxas que tributam a apreciação e licenciamen-
to de operações urbanísticas concernentes à 
remoção de um obstáculo jurídico, cuja funda-
mentação e fixação do valor do tributo assen-
tou, sobretudo, no custo da contrapartida;
Taxa pela realização, manutenção e reforço de 
infraestruturas urbanísticas cuja fórmula se pre-
vê no regulamento Municipal de urbanização e 
Edificação.
Compensação pela não cedência de terrenos.

gestão do espaço público
Quando o uso privativo do domínio público e 
privado do Município, incluindo o subsolo, é 
consentido a pessoas determinadas, com base 
num título jurídico individual, que do mesmo 
retira uma especial vantagem, impõe -se que a 
regra da gratuitidade da utilização comum do 
domínio público ceda perante a regra da one-
rosidade.
o tributo exigido a propósito da ocupação e 
utilização do solo, subsolo e espaço aéreo tem 
contrapartida na disponibilidade dessa ocupa-
ção e utilização em benefício do requerente, 
para satisfação das suas necessidades indivi-
duais.
Nesta conformidade, entende -se que esta uti-
lização consubstancia a contraprestação espe-
cífica correspetiva do pagamento da taxa e que 
se consubstancia na utilização individualizada 
(pois que excludente da utilização para outros 
fins) do domínio público para fins não apenas 
de interesse geral.
pretende -se, pois, para as taxas fixadas neste 
domínio, além de demonstrar o custo da con-
trapartida (CApL) inerente à apreciação e licen-
ciamento, incorporar um elemento regulador, 
mas não inibidor, na utilização individualizada 
dos bens de domínio público atendendo ao be-
nefício auferido.
Com a entrada em vigor do Decreto -Lei n.º 
48/2011, de 1 de abril, alterada pelo Decreto –
Lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro, passam a coe-
xistir três situações:
A ocupação respeita as finalidades admissíveis 
no artigo 10.º daquele diploma e está em con-
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formidade com a lei e regulamentos — Taxa de 
mera comunicação prévia à qual acresce a taxa 
variável indexada ao volume/espaço e tempo 
de ocupação;
A ocupação respeita as finalidades admissíveis 
no artigo 10.º daquele diploma mas não está em 
conformidade com a lei e regulamentos — Taxa 
de autorização à qual acresce a taxa variável 
indexada ao volume/espaço e tempo de ocu-
pação;
A ocupação não respeita as finalidades admis-
síveis no artigo 10.º daquele diploma ainda que 
esteja em conformidade com a lei e regulamen-
tos — Taxa de regime geral de ocupação do 
espaço público à qual acresce a taxa variável 
indexada ao volume/espaço e tempo de ocu-
pação.

publicidade
Considera -se publicidade, conforme define o 
Código da publicidade aprovado pelo Decre-
to- -Lei n.º 330/90, de 23 de outubro, qualquer 
forma de comunicação feita por entidades de 
natureza pública ou privada, no âmbito de uma 
atividade comercial, industrial, artesanal ou li-
beral, com o objetivo direto ou indireto de:
a) promover, com vista à sua comercialização 
ou alienação, quaisquer bens ou serviços;
b) promover ideias, princípios, iniciativas ou 
instituições.
Conforme dispõe a Lei n.º 97/88, de 17 de agos-
to as mensagens publicitárias devem preservar 
o equilíbrio urbano e ambiental.
o licenciamento de mensagens publicitárias 
tem em vista salvaguardar a realização dos se-
guintes objetivos:
a) Não provocar obstrução de perspetivas pa-
norâmicas ou afetar a estética, o ambiente dos 
lugares ou da paisagem;
b) Não prejudicar a beleza ou o enquadramen-
to de monumentos nacionais, de edifícios de in-
teresse público ou outros suscetíveis de serem 
classificados pelas entidades públicas;
c) Não causar prejuízos a terceiros;
d) Não afetar a segurança de pessoas ou de 
bens, nomeadamente, na circulação rodoviária 
ou ferroviária;
e) Não apresentar disposições, formatos ou co-
res, que possam confundir -se com as da sinali-
zação do tráfego;

f) Não prejudicar a circulação dos peões, desig-
nadamente dos deficientes;
g) Não prejudicar a iluminação pública;
h) Não prejudicar a visibilidade de placas topo-
nímicas e demais placas sinaléticas de interesse 
público.
Assim, a fundamentação económica e financei-
ra das taxas de publicidade teve em conta, por 
um lado, o custo da contrapartida, designada-
mente, o custo da atividade de licenciamento e 
por outro, introduzir mecanismos reguladores, 
designadamente de desincentivo a mensagens 
e ações publicitárias tendentes a afetar a pre-
servação do equilíbrio urbano e ambiental, eli-
minando ou minimizando as que geram exter-
nalidades negativas.
Desta forma, para a fundamentação das taxas 
de apreciação/licenciamento concorreram dois 
indexantes:
a) o custo inerente aos intervenientes no pro-
cedimento de licenciamento incluindo, nos ca-
sos aplicáveis, uma deslocação ao local da pre-
tensão; e 
b) Coeficiente de majoração/desincentivo nos 
casos em que as mensagens publicitárias ge-
rem externalidades negativas penalizando, des-
ta forma, determinadas localizações, dimen-
sões, formatos e cores.
Na renovação foram, uma vez mais, tidos em 
conta aqueles indexantes.

B — Demonstração da fundamentação (inde-
xante por taxa) Interpretação da tabela anexa
Sistematizamos de seguida uma breve apresen-
tação sobre a estrutura da tabela anexa de for-
ma a possibilitar a sua adequada leitura:
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C — Tabelas de suporte à fundamentação

TABELA I
Equipamento padrão (bens móveis) por cola-

borador — Excluindo pessoal operário

TABELA II
Expediente médio por prestação tributável

TABELA Iv
Consultas a entidades terceiras (custo por 

consulta)

ANEXo II

tabela de taxas e outras receitas do municí-
pio

CApÍTuLo I
prestação de Serviços Administrativos e Con-

cessão de Documentos

Artigo 1.º
Emissão e concessão de documentos e servi-

ços administrativos gerais
1 — Concessão de alvarás e averbamentos não 
especialmente contemplados na presente Ta-
bela, atestados ou documentos análogos e suas 
confirmações, autos, ou termos de qualquer 
espécie, com exceção dos de posse de traba-
lhadores e outros serviços ou atos não espe-
cialmente previstos neste artigo ou fixados em 
legislação especial…………………………………...15,00 €
2 — Certidões de narrativa ou de teor:
2.1 — Não excedendo uma lauda………….….15,00 €
2.2 — por cada lauda a mais………………………5,00 €
3 — Certidões que impliquem deslocação ao 
local…...................................................................20,00 €
4 — por cada fotocópia autenticada de docu-
mentos:
4.1 — Formato até A3 p&b…………………………2,50 €
4.2 — Formato superior a A3 p&b…………...7,50 €
5 — pela reprodução (fotocópia simples e im-
pressão) de cada documento:
5.1 — Formato até A3 p&b…………………………0,50 €
5.2 — Formato até A3 cores……………………….1,00 €
5.3 — Formato superior a A3 p&b……………3,00 €
5.4 — Formato superior a A3 cores…………5,00 €
6 — pelo fornecimento dos documentos previs-
tos nos n.ºs 4 e 5 do presente artigo:
6.1 — Formato digital e disponibilizado por cor-
reio eletrónico são reduzidas em 50 %.
6.2 — Disponibilizados em suporte digital de ar-
mazenamento, acresce àqueles valores o custo 
do suporte, por unidade………………………….....7,50 €
7 — Fornecimento de segundas vias de docu-
mentos.................................................................10,00 €
8 — rubricas em livros, processos e documentos, 
quando legalmente exigidas……………………5,00 €
9 — Termos de abertura e encerramento em livros 
sujeitos a esta formalidade…………………….…5,00 €
10 — Termos de entrega de documentos juntos 
a processos, cuja restituição haja sido autoriza-
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da...........................................................................10,00 €
11 — pedido de desistência da pretensão..5,00 €
12 — pedido de urgência………………………..…10,00 €
13 — pedido de exoneração de responsabilidade, 
de baixa, de licenças e semelhantes……….10,00 €
14 — Licença de funcionamento de recintos itine-
rantes e ou improvisados…………………………20,00 €
15 — Confiança de processo para fins judiciais 
ou outros, quando autorizado, por cada perío-
do de 5 dias.…………..…………..…………..………....20,00 €

Artigo 2.º
Serviços Administrativos associados a proces-

sos e procedimentos urbanísticos
1 — Certidões que impliquem deslocação ao lo-
cal…25,00 €
2 — pela reprodução simples (cópia e impres-
são) de cada documento associado a proces-
sos urbanísticos:
2.1 — Formato A4 p&b…………………….…………..0,20 €
2.2 — Formato A4 cores………………..……………0,50 €
2.3 — Formato A3 p&b………………..……………..0,40 €
2.4 — Formato A3 cores………………………………1,00 €
2.5 — Formato superior a A3 p&b.………….10,00 €
2.6 — Formato superior a A3 cores…………15,00 €
3 — Impressão de plantas de enquadramento:
3.1 — Formato A4 (planta avulsa)…………….5,00 €
3.2 — Formato A3 (planta avulsa)…………….7,00 €
3.3 — Conjunto de plantas para processo (for-
mato A4/A3)……………………………………………...25,00 €
3.3.1 — Com necessidade de alvará de lotea-
mento..................................................................40,00 €
3.4 — Formato superior a A3……………..…….15,00 €
4 — Extratos de ortofotomapa à escala 1/5.000, 
papel e digital:
4.1 — Formato A4………………………………………..6,00 €
4.2 — Formato A3…………………………………..……8,00 €
4.3 — Formato superior a A3…………..……….15,00 €
5. — Fornecimento de plantas à medida, cada:
5.1 — planta A4/A3 elaboradas à medida (carto-
grafia base + um tema):
5.1.1 — Em papel e formato digital pdf, dwg, jpg 
e tiff ………………………………………………………...……15,00 €
5.1.2 — Tema extra, cada ……………………………6,00 €
5.2 — plantas A4/A3 — planta de localização 
com coordenadas de um ponto específico (até 
4 pontos) no sistema cartográfico em vigor:
5.2.1 — Em papel e formato digital pdf, dwg, jpg 
e tiff ……………………………………………………..….……15,00 €
5.2.2 — Tema extra, cada ……………...……………0,50 €

5.3 — Formato superior a A3…..……………….15,00 €
6 — Fornecimento de cópias ou outras reprodu-
ções em suporte digital:
6.1 — As taxas previstas nos n.ºs 3 a 5, do pre-
sente artigo, são reduzidas em 50 % do seu va-
lor.
6.2 — Aos fornecimentos de reproduções em 
suporte digital acresce àqueles valores o custo 
do suporte em CD/DvD ou similar, por unida-
de……………………………..…………..…………..…………....7,50 €
Nota. — Em tudo o que não se encontre expres-
samente previsto no presente artigo, aplicam 
-se os serviços e taxas constantes do artigo 1.º 
da Tabela de Taxas.

Artigo 3.º
Emissão de cartões para o exercício de ativida-

de
pela emissão, renovação e segunda via de car-
tão para o exercício de atividades,
são devidas as seguintes taxas:
1 — Emissão de cartão………………….…………...15,00 €
2 — renovação de cartão……….………………..14,00 €
3 — 2.ª via de cartão……………..…………………...17,50 €

CApÍTuLo II
gestão do Espaço público

SECçÃo I
utilização da via pública, Subsolos e outros 

Espaços públicos

Artigo 4.º
ocupação da via pública por motivos de obras
pela ocupação da via pública, por motivo de 
obras, são devidas as seguintes taxas:
1 — pela apreciação do processo e suas eventuais 
prorrogações…………………………………….……….35,00 €
2 — pela ocupação da via pública delimitada 
por resguardos, tapumes ou outros, por m2 da 
superfície da via pública e por mês ou fração:
2.1 — Até 1,20 metros de largura………………4,50 €
2.2 — Com mais de 1,20 metros de largu-
ra..............................................................................9,00 €
3 — Andaimes, por andar ou pavimento a que 
correspondam, por metro linear e por mês ou 
fração.....................................................................2,00 €
4 — pela ocupação da via pública com abertura 
de vala, por m2 e por dia ou fração………..…1,00 €
5 — veículo pesado para carga e descarga de 
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materiais ou auto grua, por veículo e por dia ou 
fração…………....................................................…24,00 €
6 — Com guindastes, gruas e semelhan-
tes, incluindo a projeção sobre a via pú-
blica, por unidade e por mês ou fra-
ção………………………………….............…………………112,50 €
Nota. — o valor indicado inclui a ocupação do 
solo e do espaço aéreo, sempre que os mesmos 
ocorram em simultâneo.
7 — pela projeção da lança de grua instalada em 
propriedade privada…………..…………………….50,00 €
8 — outras ocupações por motivos de obras, por 
m2 e por dia ou fração…………………………..……0,50 €
9 — Se a ocupação ocorrer em zona de estacio-
namento de duração limitada, acresce por lugar 
e por dia ou fração:
a) utilização dos espaços de estacionamento, 
incluindo Bolsas de Baixa rotação e Bolsas de 
Alta rotação, nas seguintes ruas: Serpa pinto, 
Conselheiro veloso da Cruz, general Torres, de 
Jau, Luís de Camões, Avenida Diogo Leite, Ave-
nida ramos pinto……………………………..............19,20 €
b) utilização dos espaços de estacionamento, 
não indicados na alínea anterior, incluindo Bol-
sas de Baixa rotação e Bolsas de Alta rota-
ção……………………...................................................6,00 €
10 — pela prorrogação do prazo da licença de 
ocupação do espaço público:
10.1 — Componente fixa — 10 % da taxa inicial.
10.2 — Acresce por unidade e por mês ou fra-
ção........................................................................112,50 €
Nota. — Sempre que esteja em causa a reali-
zação de obras de conservação de edifícios o 
valor total da taxa a cobrar pela ocupação do 
espaço público obtido nos termos do presente 
artigo é reduzido em 50 %.

Artigo 5.º
ocupação do espaço aéreo, solo e subsolo

1 — pela apreciação do processo ou pedido de 
informação de viabilidade incluindo localizar-se 
em espaço privado……………………………….…..35,00 €
1.1 — pela apresentação da mera comunicação 
prévia ………………………………………………….……….27,00 €
1.2 — pela concessão de autorização……50,00 €
2 — pela ocupação de espaço aéreo com tol-
dos, telheiros e palas por metro linear de frente 
ou fração, e por ano ou fração, acresce:
2.1 — Até 1 metro de avanço……………….......…4,50 €
2.2 — Com mais de 1 metro de avanço….….7,00 €

2.3 — Com estrutura fixa:
2.3.1 — Até 1 m de avanço……………………….…..6,00 €
2.3.2 — Com mais de 1 m de avanço..……….8,00 €
3 — outras ocupações do espaço aéreo:
3.1 — por ano ou fração:
3.1.1 — Quando mensuráveis por metro li-
near…......................................................................4,50 €
3.1.2 — Quando mensurável por metro quadra-
do….......................................................................45,00 €
4 — ocupação do espaço público com apare-
lhos de ar condicionado fixos no exterior dos 
edifícios, acresce por ano ou fração:
4.1 — Até 0.2 m3………………………………………....10,00 €
4.2 — por cada m3 a mais ou fração…….100,00 €
5 — ocupação do espaço público com bom-
bas volantes que abasteçam na via públi-
ca...........................................................................112,50 €
6 — ocupação do espaço público com platafor-
mas de lavagem e outros serviços de apoio, por 
cada uma e por ano ou fração:
6.1 — Instalada total ou parcialmente na via pú-
blica..................................................................900,00 €
6.2 — Instalada inteiramente em propriedade 
particular…….................………………………………..112,50 €
7 — ocupação do espaço público com postos 
de transformação, cabines elétricas, armários 
ou semelhantes, por m3 e por ano ou fração:
7.1 — Até 3 m3…………....……………………………….10,00 €
7.2 — Acresce por cada m3  a  mais………….4,00 €
8 — ocupação do espaço público com postes 
e marcos de correio, por unidade e por ano ou 
fração…………......................................................…4,60 €
9 — Cabine ou posto telefóni-
co, por unidade e por ano ou fra-
ção……………………………………………………..............22,50 €
10 — Tubos, condutas, cabos condutores e se-
melhantes por metro linear e por ano ou fra-
ção………………….......................................................1,00 €
11 — outras ocupações do solo e subsolo:
11.1 — por m2 e por ano……………………………..22,50 €
11.2 — por m2 e por mês ou fração……….……2,50 €
11.3 — Quando se trate de ocupação 
do subsolo, por m3 e por ano ou fra-
ção.………………………………………..............................3,65 €
12 — Se a ocupação ocorrer em zona de esta-
cionamento de duração limitada, acresce por 
lugar e por dia ou fração:
a) utilização dos espaços de estacionamento, 
incluindo Bolsas de Baixa rotação e Bolsas de 
Alta rotação, nas seguintes ruas: Serpa pinto, 
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Conselheiro veloso da Cruz, general Torres, de 
Jau, Luís de Camões, Avenida Diogo Leite, Ave-
nida ramos pinto……………………….............……19,20 €
b) utilização dos espaços de estacionamento, 
não indicados na alínea anterior, incluindo Bol-
sas de Baixa rotação e Bolsas de Alta rota-
ção……………………...................................................6,00 €
Nota. — Quando exista a ocupação simultânea 
e coincidente do solo e do subsolo, dever-se-á 
apenas considerar a taxa relativa à ocupação 
do solo.

Artigo 6.º
ocupação do solo e subsolo por atividades 

económicas
1 — por motivos culturais, académicos, despor-
tivos, de festejos, festas tradicionais, realização 
de eventos ou outras celebrações:
1.1 — pela apreciação do processo…….…….10,00 €
1.2 — Acresce por dia e por m2.......…………..0,60 €
1.3 — Quando a ocupação for superior a 50 m2 
por dia e por m2…………………………...……………..0,40 €
2 — para o exercício de comércio, indústria e 
prestação de serviços:
2.1 — pela apreciação do processo………...50,00 €
2.2 — ocupação de espaço público com quios-
ques, stands, ou similares:
2.2.1 — De caráter permanente, por m2 ou fra-
ção e por ano ou fração…………………………...112,00 €
2.2.2 — De caráter temporário, por m2 ou fração 
e por ano ou fração………………………………....185,00 €
2.2.3 — De caráter temporário, por m2 ou fração 
e por mês ou fração……………………………………15,50 €
2.3 — ocupação de espaço público com bancas 
para venda de bilhetes, máquinas de vending 
ou similares:
2.3.1 — por m2 ou fração e por ano ou fra-
ção.....................................................................220,00 €
2.3.2 — por m2 ou fração e por mês ou fra-
ção….....................................................................22,00 €
2.4 — Construções ou instalações provisórias 
tipo palcos, por motivo de festejos ou outras 
celebrações, no âmbito de uma atividade co-
mercial, por dia e por m2……………...................1,40 €
3 — por veículo estacionado na via pública para 
o exercício do comércio, indústria e prestação 
de serviços, incluindo roulottes, auto caravanas 
e carrinhas bar:
3.1 — pela apreciação do processo ou pedido de 
informação de viabilidade………………………40,00 €

3.2 — pela concessão da autorização…...55,00 €
3.3 — pela ocupação do espaço público, acres-
ce:
3.3.1 — Ciclomotores…………………………….…..20,00 €
3.3.2 — veículos ligeiros, reboques e semirrebo-
ques…………………………………………......................45,00 €
3.3.3 — veículos pesados………………………225,00 €
4 — por recintos itinerantes e/ou improvisados, 
por m2 e por dia:
4.1 — pela apreciação do processo ou pedido de 
informação de viabilidade.……………………..30,00 €
4.2 — pela ocupação do espaço público, acres-
ce:
4.2.1 — ocupação até 500 m2…………………….1,40 €
4.2.2 — ocupação superior a 500 m2, por cada 
m2 a mais……………………………………..………………..0,10 €
5 — postes ou placas de paragem de veículos, 
colocados no âmbito de uma atividade econó-
mica/turística:
5.1 — pela apreciação do processo………...50,00 €
5.2 — pela ocupação do espaço público:
5.2.1 — por unidade e por ano ou fra-
ção…………..........................................................100,00 €
5.2.2 — por unidade e por mês ou fra-
ção……………...........................................................15,00 €
6 — Esplanadas:
6.1 — pela apreciação do processo ou pedi-
do de informação de viabilidade incluindo lo-
calizar -se em espaço privado de uso públi-
co…………………………………....................................90,00 €
6.1.1 — pela apresentação da mera comunicação 
prévia……………………………………………………........34,00 €
6.1.2 — pela concessão da autorização….75,00 €
6.2 — pela ocupação do espaço público, acres-
ce:
6.2.1 — Fechadas, amovíveis, não integradas nos 
edifícios, por m2 ou fração, e por mês ou fra-
ção……………........…........…........…........…................6,00 €
6.2.2 — Autónomas, por m2 ou fração, e por mês 
ou fração……………………………………………………….4,50 €
6.2.3 — Abertas, incluindo cadeiras, mesas e 
guarda -sóis, com ou sem guarda-ventos por m2 
ou fração, e por mês ou fração………………….4,00 €
6.2.4 — Abertas incluindo cadeiras, mesas, guar-
da -sóis e guarda -ventos com estrado, por m2 
ou fração e por mês ou fração…………………..5,00 €
6.3 — Se a ocupação for pedida por um ano os 
valores das taxas são reduzidas para 2/3 do seu 
valor.
7 — Com arcas, balanças, caixa de gelados, 



regulamentos

nº 107 | setembro 2019 | boletIm munIcIpal

110

brinquedos mecânicos, cavaletes, floreiras e 
equipamentos similares:
7.1 — pela apreciação do processo ou pedido de 
informação de viabilidade………………………90,00 €
7.1.1 — pela apresentação da mera comunicação 
prévia…………………………………………............……..34,00 €
7.1.2 — pela concessão da autorização…..75,00 €
7.2 — pela ocupação do espaço público, acres-
ce:
7.2.1 — Floreiras, a partir da terceira, por unida-
de e por mês……………………………………………….10,00 €
7.2.2 — Expositores, vitrinas, guarda -ventos, por 
metro linear ou fração e por mês…………….15,00 €
7.2.3 — Se a ocupação for pedida por um ano 
os valores das taxas são reduzidas para 2/3 do 
seu valor.
7.3 — grelhadores, acresce por m2 e por mês 
…….…........…........…........…........…........…..............90,00 €
7.3.1 — por m2 e por semana…………………...24,00 €
8 — Suportes publicitários conexos com esta-
belecimentos:
8.1 — pela apreciação do pedido ou pedido de 
informação de viabilidade………………………90,00 €
8.1.1 — pela apresentação da mera comunicação 
prévia……………………………………………………........34,00 €
8.1.2 — pela concessão da autorização….75,00 €
8.2 — pela ocupação de espaço público acres-
ce:
8.2.1 — Suportes instalados em fachadas no r/C 
até aos 4 m de altura e com saliência até 0,15 
m, acrescem por m2 ou fração e por ano ou fra-
ção………………………..…........…........…....................10,00 €
8.2.2 — Suportes instalados em fachadas no 
r/C até aos 4 m de altura com saliência igual 
ou superior a 0,15 m acrescem por m2 ou fração 
e por ano ou fração……15,00 €
8.2.3 — Suportes instalados em fachadas nos 
pisos superiores e com saliência até 0,15 m ou 
com maior espessura desde que sejam cons-
tituídos por letras soltas, acrescem por m2 ou 
fração e por ano ou fração…….....................20,50 €
8.2.4 — Suportes instalados em fachadas nos 
pisos superiores e com saliência igual ou supe-
rior a 0,15 m, acrescem por m2 ou fração e por 
ano ou fração……........…........…........…..........…40,00 €
8.2.5 — Suportes não colocados em fachadas, 
(totens, colunas, e tabuletas em suporte pró-
prio) acrescem por m2 ou fração e por ano ou 
fração:
8.2.5.1 — Inferior a 4 m de altura……………..30,00 €

8.2.5.2 — Superior a 4 m de altura……….…50,00 €
8.3 — Suportes não colocados em fachadas 
mas de caráter temporário (pendões, bandei-
ras, bandeirolas, banners e similares):
8.3.1 — Acrescem por m2 ou fração e por mês 
ou fração …………………………………………....……….12,50 €
8.3.2 — Acrescem por m2 ou fração e por dia ou 
fração…………………………………………………….........…1,50 €
8.4 — Suportes eletrónicos colocados na facha-
da por m2 e por ano…………………………………80,00 €
8.5 — outros suportes por m2 ou fração por an
o….........................................................................40.00 €
9 — outras ocupações do solo:
9.1 — pela apreciação do processo………..40,00 €
9.2 — por m2 e por ano ou fração………...100,00 €
9.3 — por m2 e por mês ou fração…..………10,00 €
9.4 — por m2 e por dia………………….……………..1.50 €
9.5 — Quando se trate de ocupação do subsolo, 
por m3 e por ano ou fração……………………….4,50 €
10 — Se a ocupação for de caráter temporário 
e ocorrer em zona de estacionamento de dura-
ção limitada, acresce por lugar e por dia:
a) utilização dos espaços de estacionamento, 
incluindo Bolsas de Baixa rotação e Bolsas de 
Alta rotação, nas seguintes ruas: Serpa pinto, 
Conselheiro veloso da Cruz, general Torres, de 
Jau, Luís de Camões, Avenida Diogo Leite, Ave-
nida ramos pinto………………………...........………19,20 €
b) utilização dos espaços de estacionamento, 
não indicados na alínea anterior, incluindo Bol-
sas de Baixa rotação e Bolsas de Alta rota-
ção……………………..…........…........…........….............6,00 €
Nota. — para efeitos de determinação da área 
do suporte publicitário referido no n.º 8 do pre-
sente artigo, considera-se o polígono envolven-
te da superfície publicitária.
para efeitos da determinação da saliência à fa-
chada corresponde o afastamento do suporte 
ao paramento, acrescido da sua espessura.

SECçÃo II
Feiras e Mercados Municipais

Artigo 7.º
Licenças pela ocupação de locais em merca-

dos municipais
pela atribuição e ocupação de locais de ven-
da em mercados municipais, são devidas as se-
guintes taxas:
1 — pela atribuição do local de venda de lojas, ban-
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cas e arrecadações……………………………………...7,00 €
2 — pela ocupação em lojas, bancas e arreca-
dações em mercados municipais, por m2 e por 
mês:
2.1 — Lojas e bancas…………………….………………7,00 €
2.2 — Arrecadações……………………………………..1,90 €
3 — ocupação ocasional, por m2 e por dia………
……………………………………………….........................…..1,00 €

Artigo 8.º
Licenças pela ocupação de locais em feiras 

semanais
pela atribuição e ocupação de locais de venda 
em feiras semanais, são devidas as seguintes 
taxas:
1 — pela atribuição do local de venda………7,00 €
2 — pela ocupação fixa do local de venda, co-
brar-se-ão as seguintes taxas, por m2 e por 
mês, consoante a sua classificação:
2.1 — Lojas……………………………………………….........3,10 €
2.2 — Locais de venda………………………………..2,20 €
3 — ocupação ocasional, por m2 e por dia…........
…........…........…........…........…........…........…...............2,10 €

Artigo 9.º
Averbamentos

Transferência de locais de venda e outros aver-
bamentos……………………………………………..........10,00 €

Artigo 10.º
Feiras grossistas

1 — Feiras grossistas organizadas pelo Municí-
pio:
1.1 — pela atribuição dos locais de ven-
da:…………...…........…........…........…........…........…...7,00 €
1.2 — pela ocupação fixa do local de venda em 
feiras semanais na venda por grosso, cobrar -se 
-á a seguinte taxa, por m2 e por mês………2,20 €
2 — Feiras grossistas organizadas por entidade 
gestora privada:
2.1 — pela apresentação da mera comunica-
ção prévia para a realização de feiras gros-
sistas em locais de domínio público ou priva-
do…………………………………………........…........….....30,00 €
2.2 — pela concessão de exploração de locais 
de domínio público a entidades privadas para a 
realização de feiras grossistas acrescem as ta-
xas de ocupação do domínio público previstas 
no Capítulo II.

SECçÃo III
Trânsito, estacionamento e Sinalização

Artigo 11.º
Táxis

pelo licenciamento da atividade de táxi, são de-
vidas as seguintes taxas:
1 — pela emissão da licença…………....……700,00 €
2 — pelo averbamento da licença………….45,00 €
3 — pela substituição da licença…………….35,00 €

Artigo 12.º
Estacionamento em zonas de estacionamento 

de duração limitada
pelo estacionamento efetuado em zonas de es-
tacionamento de duração limitada, e respetivas 
Bolsas, por fração de quinze minutos e por lu-
gar, são devidas as seguintes taxas:
1 — utilização dos espaços de estacionamen-
to com parcómetros nas seguintes ruas: Ser-
pa pinto, Conselheiro veloso da Cruz, gene-
ral Torres, de Jau, Luís de Camões, Avenida 
Diogo Leite, Avenida ramos pinto e respeti-
va área delimitada pelas mesmas, das 00:00 
horas às 24:00 horas, de segunda -feira a 
domingo, com um limite máximo de 4 ho-
ras……………………….…………………………………..........0,20 €
2 — Nos mesmos espaços em Bolsas de Alta 
rotação……………………………………………………….......20 €
3 — Bolsas de Baixa rotação, com um limite 
mínimo de 6 horas, fração de quinze minutos 
e por lugar…………..…........…........…........…...........0,20 €
4 — utilização dos espaços de estacionamen-
to, não indicados no número um, com parcó-
metros, com um limite máximo de 4 horas, das 
09:00 horas às 19:00, efetuado em dias úte
is………………………………………………….…........….........0,15 €
5 — Nos mesmos espaços e horários referidos 
no número anterior, em Bolsas de Alta rota-
ção…………………...…........…........…........….................0,15 €
6 — Nos mesmos espaços e horários re-
feridos no n.º 4 em Bolsas de Baixa ro-
tação, com um limite máximo de 8 ho-
ras……………………………………………………….…............0,15 €
Nota. — Sempre que o comprimento do veículo 
implique um lugar de estacionamento com uma 
extensão (L) superior a 6 m, serão cobrados os 
seguintes valores: 6 m < L ≤ 12 m — 2 lugares
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Artigo 13.º
Estacionamento privativo em domínio público
pelo estacionamento privativo em domínio pú-
blico sujeito a um horário predefinido das 08:00 
horas às 20:00 horas (doze horas diárias), serão 
cobradas as seguintes taxas referentes ao es-
calão I ou II consoante a respetiva localização:
1 — Escalão I:
1.1 — por ano e por lugar…………………….2 200,00 €
1.2 — Quando excedidas as 12 horas diárias, acres-
ce por ano, por lugar e por hora……………90,00 €
1.3 — por mês e por lugar com o mínimo de 6 
meses………………………………………………….........180,00 €
1.4 — Quando excedidas as 12 horas diárias, 
acresce por mês, por lugar e por hora………7,50 €
2 — Escalão II:
2.1 — por ano e por lugar………………………..720,00 €
2.2 — Quando excedidas as 12 horas diárias, 
acresce por ano, por lugar e por hora......30,00 €

Artigo 14.º
Emissão de cartão de residente em zonas de 
estacionamento de duração limitada e sua 

utilização
1 — pela emissão de cartão de residente em zo-
nas de estacionamento de duração limitada e 
pela sua utilização, por ano ou fração, incluindo 
as situações de alteração de morada ou de ma-
trícula, é devida a seguinte taxa……...........25,00 €
2 — pela emissão de 2.ª via de cartão de resi-
dente em zonas de estacionamento de duração 
limitada e pela sua utilização, por ano ou fração, 
é devida a seguinte taxa……………………………10,00 €

Artigo 15.º
Emissão de cartão de comerciante em zonas 
de estacionamento de duração limitada e sua 

utilização

pela emissão de cartão de comerciante nas Bol-
sas de Estacionamento para Comerciantes e em 
Bolsas de Baixa rotação nas zonas de estacio-
namento de duração limitada e pela sua utiliza-
ção, por ano ou fração, é devida a seguinte ta
xa…………………………………………………...……........120,00 €

Artigo 16.º
Interrupção ou condicionamento de trânsito e 

impedimento de estacionamento
Nos casos de interrupção ou condicionamento 

de trânsito e impedimento de estacionamento, 
à ocupação do domínio público acrescem as 
seguintes taxas:
1 — pela apreciação do processo…..……….30,00 €
2 — Interrupção ou condicionamento de trân-
sito:
2.1 — Na área interior aos seguintes arruamen-
tos (incluindo os mesmos):
Avenida D. João II, vL9, Av. vasco da gama (ex: 
EN 222), rua de Mariz, rua do Monte da vir-
gem, rua das Carvalheiras, rua Escultor Alves 
de Sousa, rua heróis do ultramar, rua Salguei-
ro Maia (Capitão de Abril), rua da Serpente, 
IC2, IC1, por dia ou fração……….........…………75,00 €
2.2 — Na área interior aos seguintes arruamen-
tos (incluindo os mesmos e excluindo os arrua-
mentos mencionados no ponto 1): rua Eng.º 
José rocha e Melo, rua dos heróis da pátria 
(ex: EN 109), rua oliva Teles, rua do Clube de 
Futebol de S. Félix da Marinha, rua de São Ma-
mede, rua vinte e Cinco de Abril, Avenida Dr.ª 
Moreira de Sousa (EN1), rua Cruz de Carrais, 
rua de Fofim d’ Aquém, rua de Santa Mari-
nha, rua de ponte pereiro, EN 222, rua Cinco 
de outubro, rua da Escola Central, rua Mi-
guel Bombarda, rua do paço, por dia ou fra-
ção………………………………...........……………………..60,00 €
2.3 — Nos arruamentos não referidos nos pontos 
2.1. e 2.2……………………………………………………...45,00 €
3 — pelo impedimento de estacionamento, em 
zonas de estacionamento de duração limitada, 
acresce por lugar ou fração e por hora ou fra-
ção:
a) utilização dos espaços de estacionamen-
to, incluindo Bolsas de Baixa rotação e Bol-
sas de Alta rotação, nas seguintes ruas: Ser-
pa pinto, Conselheiro veloso da Cruz, general 
Torres, de Jau, Luís de Camões, Avenida Dio-
go Leite, Avenida ramos pinto, das 00:00 ho-
ras às 24:00 horas, de segunda -feira a domin-
go………………………........…........…........…........…......0,80 €
b) utilização dos espaços de estacionamento, 
não indicados na alínea anterior, incluindo Bol-
sas de Baixa rotação e Bolsas de Alta rotação, 
das 09:00 horas às 19:00, efetuado em dias út
eis……………………………........…........…........…...........0,60 €
4 — Quando a sinalização for colocada pela 
Câmara, às taxas previstas para interrup-
ção/condicionamento de trânsito e impedi-
mento de estacionamento, acresce por si-
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nal…………………………………..........…………………….30,00 €

Artigo 17.º
Serviços e trabalhos na via pública

1 — Sempre que se verifiquem danos em bens 
do património municipal, arrecadar -se -á uma 
receita correspondente ao valor despendido 
pela Câmara em: Materiais, mão de obra, deslo-
cações, acrescido de 20 %.
2 — Colocação, incluindo o fornecimento, de es-
pelho panorâmico na via pública, de uso exclusivo 
a particular(es)………………………………………….60,00 €

Artigo 18.º
Bloqueamento, remoção e depósito de veícu-

los
o bloqueamento de veículos, remoção de ciclo-
motores, de veículos ligeiros veículos pesados, 
e ainda o depósito de veículos, pelo período de 
24 horas ou parte, regem -se pelas disposições 
legais em vigor, cobrando –se as taxas aí pre-
vistas.

CApÍTuLo III
Ambiente

SECçÃo I
ruído

Artigo 19.º
Licenças especiais de ruído

pelo exercício de atividades ruidosas de carác-
ter temporário a seguir discriminadas, são devi-
das as seguintes taxas:
1 — pela emissão de licença para obra de cons-
trução civil………………………………………………..50,00 €
1.1 — À taxa anterior acresce, por hora ou fração:
1.1.1 — Das 08:00 horas às 20:00 ho-
ras………………........…........…........…........…............22,00 €
1.1.2 — Das 20:00 horas às 23:00 ho-
ras…………….…........…........…........….....................30,00 €
1.1.3 — Das 23:00 horas às 08:00 horas:
1.1.3.1 — primeira hora…………………………..…..40,00 €
1.1.3.2 — Segunda hora…………………….……….45,00 €
1.1.3.3 — Terceira hora e seguintes………….60,00 €
2 — pela emissão de licença para o exercício de 
atividade desportiva………………………………..40,00 €
2.1 — À taxa anterior acresce:
2.1.1 — por cada dia útil ou fração…………...30,00 €

2.1.2 — Sábados, domingos e feriados, por dia 
ou fração……………………………………………………..35,00 €
3 — pela emissão de licença para a realização 
de eventos festivos diversos ………..………..40,00 €
3.1 — À taxa anterior acresce:
3.1.1 — Dias úteis, por hora ou fração…………7,00 €
3.1.2 — Sábados, domingos e feriados, por hora 
ou fração…………………………………………………….…8,00 €
4 — pela emissão de licença para o lançamen-
to de foguetes e/ou espetáculo de pirotec-
nia……………....…........…........…........…........….......40,00 €
4.1 — À taxa anterior acresce:
4.1.1 — No decurso dos eventos a que se refere 
o ponto 3 do presente artigo………………………………
Taxa inicial acrescida de 25 %.
4.1.2 — Casos isolados, dissociados de outros 
eventos festivos, por dia ou fração ……………………
…………..................................................................120,00 €
5 — Funcionamento de emissores, amplifica-
dores e outros aparelhos sonoros com emissão 
direta para a via pública e demais locais públi-
cos……………………………………........…........….........40,00 €
5.1 — À taxa anterior acresce, por dia….……7,00 €
6 — pela emissão de licenças para a realização 
de outros eventos aos quais seja exigível, nos 
termos da lei, a emissão de licença especial de 
ruído ……………….…........…........…........….............40,00 €
6.1 — À taxa anterior acresce, por hora ou fra-
ção:
6.1.1 — Das 08:00 horas às 23:00 ho-
ras……………...…........…........…........…........…............7,00 €
6.1.2 — Das 23:00 horas às 08:00 horas:
6.1.2.1 — primeira hora………………………………...11,00 €
6.1.2.2 — Segunda hora…………………………..….21,00 €
6.1.2.3 — Terceira hora e seguintes…….……35,00 €

Artigo 20.º
Ensaios e medições acústicas

pela realização de ensaios e medições acústi-
cas, a requerimento de entidades públicas ou 
privadas, são devidas as seguintes taxas:
1 — Medição dos níveis de pressão sonora. Cri-
tério de Incomodidade:
1.1 — Dias úteis, durante o período normal de 
trabalho……………………………………………….....…415,00 €
1.2 — Dias não úteis ou fora do período normal 
de trabalho………………………………………………465,00 €
2 — Medição dos níveis de pressão sonora. De-
terminação do nível sonoro de longa duração:
2.1 — Avaliação acústica de um local…..650,00 €
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2.2 — Avaliação acústica de uma zona…................
............................................................................840,00 €
2.3 — Quando realizada em estabelecimento in-
dustrial………………………………………………........870,00 €
3 — pela não realização dos ensaios acústicos, 
por razões imputáveis ao requerente1……….….5 % 
do valor definido para o respetivo ensaio.

SECçÃo II
Animais

Artigo 21.º
recolha, captura e hospedagem de animais

pela prestação dos serviços referidos no pre-
sente artigo, são devidas as seguintes taxas, 
por animal:
1 — receção de canídeos e felinos entre-
gues pelos munícipes no canil para occi-
são………………………………………………………………...15,00 €
2 — Deslocação de viatura para recolha de ani-
mais em casas particulares:
2.1 — Animal já cadáver…………………………….20,00 €
2.2 — Animal para occisão……………………….25,00 €
3 — Animais capturados na via pública e quando 
reclamados pelo detentor ou identificados por 
via eletrónica…………………………………..…………45,00 €
4 — hospedagem de animais, por dia ou fra-
ção………………………………………………………….........12,50 €

SECçÃo III
Limpeza, Espaços verdes e Danos no patrimó-

nio

Artigo 22.º
Limpeza urbana

pela prestação de serviços referidos no presen-
te artigo, são devidas as seguintes taxas:
1 — Desmatação e limpeza de terrenos insalu-
bres e/ou em risco de incêndio:
1.1 — Taxa fixa de avaliação……………………….71,00 €
1.2 — Taxa de intervenção:
1.2.1 — Quando cobrada por m2…….………….2,00 €
1.2.2 — Quando cobrada por hora……….....73,00 €
2 — poda ou abate de árvores em situação de 
risco, infringindo os regulamentos Municipais e 
demais legislação em vigor, por unidade:
2.1 — Taxa fixa de avaliação…………………..….71,00 €
2.2 — Árvore até 15 metros de altura (aap)……
…..……………………………………................................136,00 €
2.3 — Árvore com mais de 15 metros de altu-

ra………………………………………………………........…485,00 €
3 — Limpeza de montureiras e descar-
gas selvagens de resíduos, por m3 ou fra-
ção…………………………..………………………………….30,00 €
4 — Transporte a destino fi-
nal de resíduos, por tonelada ou fra-
ção…………………………………………………….............43,00 €
5 — utilização de equipamento e serviços, por 
unidade e por hora:
5.1 — viatura de recolha de resíduos………32,00 €
5.2 — viatura de lavagem de contento-
res…………………………………………………………........40,00 €
5.3 — viatura de varredura e aspira-
ção……………..………………………………………............41,00 €
5.4 — viatura pesada de carga com ou sem gru
a….……………………………………………………...............15,00 €
5.5 — viatura ligeira com ou sem grua…….3,00 €
5.6 — Máquina retroescavado-
ra……………………..……………………………………….....30,00 €
5.7 — Trator agrícola com atrela-
do…………………...………………………………………......24,00 €
5.8 — viatura equipada com máquina de lim-
peza pressurizada, para limpeza de grafi-
tis, pavimentos e outros trabalhos simila-
res…………………………………………………………………25,00 €
5.9 — Assistente operacional…………..………..7,00 €
6 — utilização de equipamento, por unidade e 
dia:
6.1 — papeleiras……………………………………..…....3,00 €
6.2 — Contentor de 120 litros…………..………..3,00 €
6.3 — Contentor de 240 litros…………………...5,00 €
6.4 — Contentor de 360 litros………………….6,00 €
6.5 — Contentor de 750/800 litros…………..9,00 €
6.6 — Caixa de 15 m3……………………………….32,00 €
6.7 — Caixa de 20 m3……………………………….33,00 €
7 — remoção de resíduos equiparados a do-
mésticos, industriais e/ou comércio, por con-
tentor:
7.1 — Contentor de 120 litros……………………...2,00 €
7.2 — Contentor de 240 litros…………………...3,00 €
7.3 — Contentor de 360 litros…………………...4,00 €
7.4 — Contentor de 750/800 litros…………10,00 €
8 — remoção de resíduos de jardins e/ou ob-
jetos volumosos fora de uso, a solicitação dos 
particulares:
8.1 — pelos primeiros 1100 litros…………………gra-
tuito.
8.2 — por cada 1100 litros seguintes ou fra-
ção…….…………………………………………………….......14,00 €
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Artigo 23.º
Serviço de remoção de objetos colocados ile-

galmente e trabalhos na via pública
1 — pelo serviço de remoção de anúncios e re-
clamos colocados ilegalmente na via pública ou 
nas fachadas dos prédios ou em locais visíveis 
da via pública …………….....................................…Mate-
riais, mão de obra e deslocações, acrescido de 
20 %.
2 — pela remoção de barracas, stands, ou ou-
tras construções instaladas no domínio público 
ou privado do Município, sem licença ou auto-
rização da Câmara, bem como pelos trabalhos 
efetuados na via pública a pedido do muníci-
pe ou em sua substituição, cobrar-se-á um va-
lor correspondente ao dispêndio pela Câmara 
em……………………………………..Materiais, mão de obra 
e deslocações, acrescido de 20 %.
3 — Sempre que se verifiquem danos em bens 
do património municipal, sem prejuízo da efeti-
vação da responsabilidade civil ou outra a que 
haja lugar, nos termos legais, arrecadar-se-á 
uma receita correspondente ao valor despendi-
do pela Câmara em………………Materiais, mão de 
obra e deslocações, acrescido de 20 %.

Artigo 24.º
prejuízos em espaços verdes e património 

municipal
Quando a produção de danos ocor-
ra em espaços verdes ou nos seus 
equipamentos,independentemente de eventual 
indemnização civil a que haja lugar, são devidas 
as seguintes taxas à Câmara Municipal:
1 — por dano provocado em árvore ou arbusto 
que não implique o seu abate/ substituição, por 
unidade……………………..……………………72,80 € + vNg
2 — por dano provocado em árvore ou arbusto 
que implique o seu abate/substituição, por uni-
dade ………………………………………………72,80 € + vNg
3 — por dano que implique a reparação de relvado, 
por m2………………………………………………………...14,80 €
4 — por dano que implique a reparação de can-
teiro, por m2 ………………………………………..…….32,08 €
5 — por dano que implique a substituição do 
sistema de tutoragem, por tutor, a reparação 
em sistemas de rega com a substituição de al-
guns dos seus componentes e a reparação em 
parques infantis com a substituição de alguns 
dos seus componentes……….(7,40 € + CM) + (tr 

× 21,40 €)
6 — Sempre que se verifiquem danos em bens 
do património municipal, arrecadar-se-á uma 
receita correspondente ao valor despendido 
pela Câmara em: materiais, mão de obra e des-
locações, acrescido de 20 %.
Nota: vNg — valor Norma granada.

SECçÃo Iv
Sustentabilidade Local

[alínea g) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 6.º da Lei n.º 
53 -E/2006, de 29 de dezembro]

Artigo 25.º
Impacte ambiental

pelo exercício de atividades e instalações a se-
guir discriminadas, são devidas as seguintes ta-
xas:
1 — De infraestruturas de suporte das estações 
de radiocomunicações e respetivos acessórios 
são devidas, anualmente e por unidade:
1.1 — Localizadas na Zona I, tal como é defini-
da para efeitos de procedimentos urbanísti-
cos pelo artigo 63.º do presente regulamen-
to………………..................................……………...1 609,00 €
1.2 — Localizadas na Zona II, tal como é defi-
nida para efeitos de procedimentos urbanísti-
cos pelo artigo 63.º do presente regulamen-
to……………………………….....................................804,00 €
2 — De postos de abastecimento de combustí-
veis são devidas, anualmente:
2.1 — Em parcelas localizadas total ou parcial-
mente na faixa de 500 metros adjacente a Ei-
xos de Alta Capacidade ou Eixos Concelhios 
Estruturantes em qualquer zona do conce-
lho…………………………….........5 000,00 € (× 1 -IuCA**)
2.2 — Localizados na Zona I, tal como é definida 
para efeitos de procedimentos urbanísticos pelo 
presente regulamento……………...……...2.500,00 € 
(× 1 -IuCA**)
2.3 — Localizados na Zona II, tal como é definida 
para efeitos de procedimento urbanísticos pelo 
presente regulamento…………....……......1.500,00 € 
(× 1 -IuCA**)
(**) Nota: (× 1 -IuCA) é aplicável ao respetivo 
valor de taxa fixa sempre que sejam utilizados 
combustíveis alternativos nos termos dos n.ºs 3 
e 4 do artigo 61.º do presente regulamento.
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CApÍTuLo Iv
Bombeiros e proteção Civil

Artigo 26.º
utilização de equipamento

Sempre que seja utilizado equipamento dos Sa-
padores do Município de vila Nova de gaia são 
devidas, por cada hora ou fração, as seguintes 
taxas:
1 — veículo com meios elevatórios (vE ou 
vp)…...237,05 €
2 — veículo de Combate a Incêndios:
2.1 — veículo urbano…………………..…………...125,50 €
2.2 — veículo Florestal…………….……………….101,25 €
2.3 — veículo Ligeiro……………..…………………..77,20 €
3 — Equipamento para operações Específicas:
3.1 — Embarcação……………………………………..82,55 €
3.2 — veículo para operações Específi-
cas...............………………………………………...........…46,45 €
4 — veículo de Apoio Logístico (vTTu, vETA 
ou vAME)……………………………………………………42,40 €
5 — veículos Técnicos de Socorro e Assistência 
(vSAE)…………………………………………………......…73,95 €
6 — veículo de Comando operacional (vCoT)
………………………………………………….......................42,40 €

Artigo 27.º
outros serviços

1 — Deslocação para abertura de portas, veda-
ções e semelhantes, por hora ou fração:
1.1 — Entre as 08:00 horas e as 24:00 ho-
ras…...………………………………………....................….87,05 €
1.2 — Entre as 24:00 horas e as 08:00 ho-
ras……..…………………………………………………….......115,65 €
2 — Ligação de sistema de deteção de incên-
dios à Central dos Bombeiros Sapadores, por 
cada e por mês…………………………………….....….42,10 €
3 — por cada saída do piquete de reconhecimento, 
em falso alarme………………………………………….113,50 €
4 — Transporte em ambulância, por hora ou fra-
ção:
4.1 — Transporte de interesse público, de doen-
tes ou feridos, sinistrados na via pública, indi-
gentes, e pessoas singulares, em caso de insu-
ficiência económica demonstrada, ou quando 
requisitado por qualquer autoridade ou seu 
agente……………………………………………..…………gratuito.
4.2 — Transporte regular de doentes e extra SIE
M..……………………………………………………..………….44,65 €
4.3 — Companhias de Seguro, Serviços de Saúde 

e outras Instituições…………………….…………….51,65 €
5 — remoção/transporte de cadáveres, a pe-
dido de entidade competente, por hora ou fra-
ção……………………………………………………………....46,45 €
6 — Limpeza de via, independentemen-
te da entidade requerente, por hora ou fra-
ção………………………………………………………………..89,45 €
7 — prestação de serviços de vistorias, no cum-
primento da legislação em vigor, para avalia-
ção das condições de segurança na sequência 
de reclamações e requerimentos de entida-
des públicas e/ou privadas, por hora ou fra-
ção……………………………………………………..…….......51,70 €
8 — Ações de formação ministradas a empresas 
e outras instituições, nas instalações dos BSpC:
8.1 — Ações de formação/sensibilização de pri-
meiros socorros, no máximo de 12 formandos:
8.1.1 — «primeiros Socorros — sensibilização», 7 
horas…………………………………………………….......538,00 €
8.1.2 — «primeiros Socorros», 14 ho-
ras………..………………………………………..........….1076,00 €
8.1.3 — «primeiros Socorros — formação avan-
çada», 21 horas………………………………………..1614,00 €
8.2 — Ação de formação/sensibilização de 
meios de combate a incêndio e organização de 
segurança interna, no máximo de 12 formandos:
8.2.1 — «Meios de 1.ª intervenção no combate a 
incêndios», 4 horas……………………………………616,55 
€
8.2.2 — «Meios de 1.ª intervenção no combate a 
incêndios e organização de segurança interna», 
7 horas…….830,45 €
8.2.3 — «Meios de 2.ª intervenção no combate a 
incêndios», 14 horas…………………………………1917,25 €
8.2.4 — «Meios de 1.ª e 2.ª intervenção no combate 
a incêndios e organização de segurança interna», 
21 horas…………………………………………………..2666,35 €
8.3 — outras ações de formação, no máximo de 
12 formandos, excetuando o consumo de bens 
semi duradouros e não duradouros, por hora…
…………………………………………….......................…...54,45 €
9 — Licença para a realização de fogueiras e 
queimadas……………………………………………...….48,60 €
10 — Serviços de prevenção:
10.1 — piquete de prevenção para lançamento 
de fogo -de -artifício ou outras prevenções, em 
que haja necessidade de pessoal e viaturas — 
até seis elementos e um veículo de socorro:
10.1.1 — Entre as 08:00 horas e as 
20:00 horas, por cada hora ou fra-



117

 nº 107 | setembro 2019 | boletim municipal

regulamentos

ção…………………………….......................…………….125,50 €
10.1.2 — Entre as 20:00 horas e 
as 08:00, por cada hora ou fra-
ção…………………………………………………............…154,60 €
10.2 — Ambulância em serviço de prevenção, 
por cada hora ou fração…………………………..44,65 €
10.3 — piquete de prevenção em casas de espe-
táculos ou similares e em recintos desportivos 
ou similares, por cada equipa de dois elemen-
tos, por hora ou fração…...…………….......……20,60 €
11 — outras prestações de serviços, por hora ou 
fração……………………………………………………........54,45 €
Nota 1. — Nos casos de intervenção em situação 
de emergência não são aplicadas as taxas refe-
ridas nos artigos anteriores.
Nota 2. — Quando a taxa é cobrada por hora 
ou fração contabiliza -se o período que medeia 
desde a saída do quartel até ao respetivo re-
gresso.
Nota 3. — Às taxas previstas para o serviço de 
limpeza de via acrescem as taxas previstas pela 
utilização de material.
Nota 4. — Caso as ações de formação a que 
se refere o ponto 8 sejam ministradas fora das 
instalações dos BSpC a taxa será agravada em 
50 %.

CApÍTuLo v
polícia Municipal

Artigo 28.º
prestação de serviços pela polícia Municipal

Sempre que sejam efetuadas prestações de 
serviços pela polícia Municipal, são devidas as 
seguintes taxas, por hora:
1 — Técnicos Superiores de polícia e graduados 
das Forças de Segurança a prestarem serviço 
na polícia Municipal:
1.1 — Serviço de interesse público…………...14,55 €
1.2 — outros Serviços………………………………….18,10 €
2 — Agentes:
2.1 — Serviço de interesse público…………….8,10 €
2.2 — outros Serviços……………………………….10,05 €
3 — utilização de viaturas policiais:
3.1 — Moto, por hora ou fração………………..…2,00 €
3.2 — viatura ligeira, por hora ou fração…..4,10 €
3.3 — viatura especial reboque, com tripulação, 
por hora ou fração…………………......................50,00 €

CApÍTuLo vI
Taxas Diversas

SECçÃo I
Atividades Diversas

Artigo 29.º
Licença de guarda-Noturno e Atividades 

previstas no Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 
de dezembro pela realização das atividades 

previstas nesta secção, são devidas as seguin-
tes taxas:

1 — Licença de guarda-noturno……..……………..25 €
1.1 — Emissão de segundas vias ou renovação 
de cartão de guarda-noturno……………………....20 €
2 — realização de acampamentos ocasionais, 
por dia........................................................................20 €
3 — Exploração de máquinas automáticas de 
diversão, mecânicas, elétricas e eletrónicas:
3.1 — registo de máquinas, por cada máqui-
na….…………………………………………………………………..120 €
3.2 — Averbamento por transferência de proprie-
dade, por cada máquina………………………………..20 €
3.3 — Emissão de segunda via do título de regis-
to, por cada máquina………………………………….….60 €
4 — Licença para a realização de provas des-
portivas bem como autorização de atividades 
festivas ou outras que possam afetar o trânsito 
normal:
4.1 — De âmbito municipal……………………..……..40 €
4.2 — De âmbito intermunicipal………….………..65 €

SECçÃo II
utilização de viaturas, Bens ou outros recur-

sos do Município

Artigo 30.º
utilização de viaturas municipais

Sempre que uma entidade externa à Câmara 
Municipal solicite a cedência de viatura munici-
pal, são devidas as seguintes taxas:
1 — por quilómetro:
1.1 — Autocarros………………………………………...…0,80 €
1.2 — outras viaturas……………………………..……0,40 €
2 — por hora e por motorista:
2.1 — Em dias úteis………………………………….…...6,85 €
2.2 — Sábados, domingos e feriados………13,65 €

Artigo 31.º
utilização de máquinas, viaturas de mercado-
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rias e outras viaturas operacionais
1 — utilização de máquinas (por unidade, por 
hora de trabalho e com o valor mínimo a consi-
derar de 4 horas):
1.1 — giratória de rastos com capacidade superior 
a 20 toneladas…………………..…………………………51,65 €
1.2 — Mini giratória de rastos………..………….32,20 €
1.3 — retroescavadora……………………………...28,70 €
1.4 — Mini retroescavadora……………………..…28,15 €
1.5 — Mini pá carregadora de ro-
das……………………………………………………….......….26,25 €
1.6 — pá carregadora de rodas com capacidade 
até 3 m3……………………………………………………...46,40 €
1.7 — Motoniveladora………………………………..45,00 €
1.8 — Cilindro compactador grande………35,00 €
1.9 — Cilindro compactador pequeno……22,50 €
1.10 — Espalhadora de betuminoso………...97,70 €
1.11 — plataforma elevatória………………………...7,50 €
1.12 — Empilhador grande……………………….40,00 €
1.13 — Empilhador pequeno……………………..10,75 €
1.14 — viatura com cesta elevatória………35,00 €
1.15 — rebarbadoras, furadoras, martelos pneu-
máticos, vibradores de betão e máquinas de 
cortar patela…….…………………………………………..3,60 €
1.16 — geradores, aparelhos de soldar e betonei-
ras..…………………………………………………………………5,70 €
1.17 — Motosserras, equipamentos de com-
pactação e equipamentos de corte de asfal-
to………………………………………………………….......……8,60 €
2 — utilização de viaturas (por unidade, por km 
percorrido e com o valor mínimo a considerar 
de 10 km):
2.1 — viatura ligeira de transporte de mercado-
rias….………………………………………………………………0,40 €
2.2 — viatura pesada de transporte de mercado-
rias sem grua, até 4 m3………………………………0,65 €
2.3 — viatura pesada de transporte de mercado-
rias sem grua, até 14 m3………………………………0,75 €
2.4 — viatura pesada de transporte de mercado-
rias sem grua, até 22 m3………………………………1,90 €
2.5 — viatura pesada de transporte de mercado-
rias com grua, até 6 m3………………………………0,95 €
2.6 — viatura pesada de transporte de máqui-
nas…………………………………………………..……………....1,90 €

Artigo 32.º
utilização de bens ou outros recursos munici-

pais
1 — pelo transporte, colocação e/ou montagem, 
cedência e recolha de bens municipais, são de-

vidas as seguintes taxas:
1.1 — grades:
1.1.1 — Transporte por lote de 25 unidades (por km 
e com o valor mínimo de 10 km)………………0,40 €
1.1.2 — Mão de obra — quatro assistentes ope-
racionais (por hora)…………………………………..33,60 €
1.1.3 — Cedência, por unidade e por dia…..0,50 €
1.2 — redes bekaert:
1.2.1 — Transporte por lote de 50 unidades (por 
km e com o valor mínimo de 10 km)…….....0,75 €
1.2.2 — Mão de obra — quatro assistentes operacio-
nais (por hora)…………………………………………...33,60 €
1.2.3 — Cedência, por unidade e por dia…..1,25 €
1.3 — perfis móveis em plástico, vulgo pMp’s (in-
cluindo o seu enchimento com água):
1.3.1 — Transporte por lote de 25 unidades (por 
km e com o valor mínimo de 10 km)…………..1,25 €
1.3.2 — Mão de obra — quatro assistentes operacio-
nais (por hora)…………………………………………...33,60 €
1.3.3 — Cedência, por unidade e por dia…0,75 €
1.4 — perfis de betão, tipo New Jersey:
1.4.1 — Transporte por lote de 16 ml de perfis (por 
km e com o valor mínimo de 10 km)…………0,95 €
1.4.2 — Mão de obra — quatro assistentes opera-
cionais (por hora)…………………………………….33,60 €
1.4.3 — Cedência, por unidade e por dia……1,75 €
1.5 — Estrados, plataformas e estruturas de bar-
raquinhas:
1.5.1 — Transporte (por km e com o valor mínimo 
de 10 km)…………………………………………………...…0,40 €
1.5.2 — Mão de obra — três assistentes operacionais 
(por hora)……………………………………………………25,20 €
1.5.3 — Cedência, por unidade e por dia…2,00 €
1.6 — Torres:
1.6.1 — Transporte (por km e com o valor mínimo 
de 10 km)…………………………………………………...…0,40 €
1.6.2 — Mão de obra — quatro assistentes opera-
cionais (por hora)……………………...……………...33,60 €
1.6.3 — Cedência, por unidade e por dia.50,00 €
1.7 — palcos:
1.7.1 — Sem cobertura:
1.7.1.1 — Com área inferior a 50 m2……....450,00 €
1.7.1.2 — Com área superior a 50 e inferior a 100 
m2………………………............................................550,00 €
1.7.1.3 — Cedência (por dia)…………………….20,00 €
1.7.2 — Com cobertura:
1.7.2.1 — Com área inferior a 50 m2………900,00 €
1.7.2.2 — Com área superior a 50 e inferior a 100 
m2………………………………………………….….........1.100,00 €
1.7.2.3 — Cedência (por dia)…………………….40,00 €
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1.8 — Bancadas (até 220 lugares):
1.8.1 — Transporte, montagem e desmontagem 
(por lugar)……………………………………………...…….0,25 €
1.8.2 — Cedência (por lugar e por dia):
1.8.2.1 — Até 3 dias (por lugar e por dia)…0,50 €
1.8.2.2 — Mais do que 3 dias (por lugar e por dia
)…..…………………………………………………………………...0,10 €
1.9 — Expositores em acrílico ou corticite:
1.9.1 — Transporte (por km e com o valor mínimo 
de 10 km)………………………………………………………0,40 €
1.9.2 — Mão de obra — dois assistentes operacionais 
(por hora)……………………………………………………16,80 €
1.9.3 — Cedência, por unidade e por dia…2,00 €
1.10 — Expositores em placas oBS:
1.10.1 — Transporte (por km e com o valor míni-
mo de 10 km)………………………………………………0,40 €
1.10.2 — Mão de obra — quatro assistentes operacio-
nais (por hora)…………………………………………...33,60 €
1.10.3 — Cedência, por unidade e por dia…2,00 €
1.11 — Cadeiras rebatíveis:
1.11.1 — Transporte por lote de 250 unidades (por 
km e com o valor mínimo de 10 km)………0,40 €
1.11.2 — Mão de obra — dois assistentes opera-
cionais (por hora)……………………………………..16,80 €
1.12 — Cadeiras fixas:
1.12.1 — Transporte, por lote de 80 (por km e 
com o valor mínimo de 10 km) 0,40 €
1.12.2 — Mão de obra — dois assistentes opera-
cionais (por hora)………………………………………16,80 €
1.12.3 — Cedência, por unidade e por dia...0,50 €
1.13 — Mesas:
1.13.1 — Transporte, por lote de 20 (por km e com 
o valor mínimo de 10 km)……………..…...………0,40 €
1.13.2 — Mão de obra — dois assistentes operacio-
nais (por hora)……………………………….……………16,80 €
1.13.3 — Cedência, por unidade e por dia…0,50 €
1.14 — Material e equipamento elétrico:
1.14.1 — Cabos FBBN:
1.14.1.1 — 5 × 16 (por mt e por dia)………………0,15 €
1.14.1.2 — 5 × 25 (por mt e por dia)……………0,20 €
1.14.1.3 — 5 × 35 (por mt e por dia)……………0,25 €
1.14.2 — projetores de iluminação:
1.14.2.1 — 250 watt (por unidade e por dia)....…
………………………………………………............................0,50 €
1.14.2.2 — 400 watt (por unidade por dia)………
…………………………………………………………................0,55 €
1.15 — Blocos sanitários (excluída a manutenção 
e limpeza dos mesmos durante o período de 
cedência):
1.15.1 — Transporte por lote de 4 blocos sanitá-

rios (por km e com o valor mínimo de 10 km)
………………………………………………………....................0,95 €
1.15.2 — Mão de obra — três assistentes operacionais 
(por hora)……………………………………………………25,20 €
1.15.3 — Cedência, por unidade e por dia…………
……………………………………………….............................5,00 €
1.16 — Alcatifa:
1.16.1 — Transporte (por km e com o valor mínimo 
de 10 km)………………………………………………………0,40 €
1.16.2 — Mão de obra — quatro assistentes operacio-
nais 1 dia…………………………………………………….235,20 €
2 — Mão de obra:
2.1 — Mão de obra em dias úteis (por trabalha-
dor, por hora):
2.1.1 — Dirigente……………………………………..……41,50 €
2.1.2 — Técnico superior……………………..………27,25 €
2.1.3 — Assistente técnico e fiscal……….……12,85 €
2.1.4 — Encarregado geral operacional……16,35 €
2.1.5 — Encarregado operacional…………….13,35 €
2.1.6 — Assistente operacional……………...…….11,15 €
2.2 — Mão de obra em fins de semana e feriados 
(por trabalhador e por hora):
2.2.1 — Dirigente………………………………………...58,20 €
2.2.2 — Técnico superior……………………………38,20 €
2.2.3 — Assistente técnico e fiscal…………..18,00 €
2.2.4 — Encarregado geral operacional...22,90 €
2.2.5 — Encarregado operacional…………....18,70 €
2.2.6 — Assistente operacional………………..15,60 €
3 — Materiais de obra:
os valores a aplicar pelos materiais utilizados 
pelos serviços municipais correspondem aos 
valores a que a Câmara os adquire, acrescidos 
de 20 % valor global acrescido de 20 %.
4 — Depósito de resíduos decorrentes de obras 
ou demolições (por tonelada e com o valor mí-
nimo a considerar de 1 tonelada):
4.1 — resíduos de demolição ou de escavação: 
os valores a aplicar para a deposição destes re-
síduos, correspondem aos valores a que a Câ-
mara os consegue depositar, acrescido da taxa 
de desincentivo de 20 %..........................................
valor global acrescido de 20 %.
4.2 — resíduos sólidos urbanos: o valor a apli-
car para a deposição deste resíduo, correspon-
de ao valor a que a Câmara o consegue depo-
sitar, acrescido da taxa de desincentivo de 20 
%...........valor global acrescido de 20 %.

Artigo 33.º
guarda e depósito de bens
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pelo transporte, guarda e/ou depósito de mobi-
liário, utensílios e outros, em local reservado do 
Município, são devidas as seguintes taxas:
1 — Transporte de mobiliário e utensílios, por cada 
6 m3 de bens……………………………………………40,00 €
2 — guarda e/ou depósito de mobiliário, utensí-
lios e outros, por cada m2 que ocupar e por di
a...............................................................................0,20 €
3 — veículos completos ou incompletos, in-
cluindo os removidos da via pública, por veí-
culo e por dia ou fração………………………………...valor 
fixado por portaria.

Artigo 34.º
Cedência dos Auditórios da Assembleia Mu-
nicipal, do Arquivo Municipal Sophia de Mello 
Breyner e de outros equipamentos similares

pela cedência de auditórios e equipamentos 
similares são devidas as seguintes taxas, por 
hora:
1 — Em dias úteis:
1.1 — Das 9:00 horas às 17:30 horas………..34,50 €
1.2 — Das 17:30 horas às 9:00 horas…...…..58,85 €
2 — Sábados, domingos e feriados…………58,85 €

SECçÃo III
outras Taxas

Artigo 35.º
registo de cidadãos da união Europeia

pelo registo de cidadão da união Europeia são 
devidas as taxas previstas na portaria n.º 1334 
-D/2010, de 31 de dezembro, alterada pela por-
taria n.º 164/2017 de 18 de maio, sendo fixado 
em 50 %, para efeitos do disposto no artigo 4.º 
da referida portaria, o montante a cobrar pela 
componente municipal do serviço prestado.

CApÍTuLo vII
Suportes publicitários, Inscrições e projeções 

publicitárias e outras

Artigo 36.º
Apreciação de pedidos e outros requerimentos
1 — pela apreciação do processo e ou pedido 
de informação de viabilidade, a que acrescem 
as taxas referidas nos artigos seguintes do pre-
sente capítulo:
1.1 — referente a suportes publicitários e ins-
crições publicitárias e de identificação, quando 

não isentos de controlo prévio nos termos le-
galmente previstos………………………………..…30,00 €
1.2 — referente a painéis, painéis monopostes de 
pequenas e médias dimensões……………….55,00 €
1.3 — referente a telas e lonas………………...55,00 €
1.4 — referente a MupIS…………………………..55,00 €
1.5 — referente a cartazes e semelhantes e 
projeção de imagens em locais expressamente 
permitidos.…......………………………………………...30,00 €
1.6 — referente a direcionadores……………55,00 €
1.7 — referente a suportes eletrónicos....55,00 €
1.8 — referente a grafitis, afixações, picotagem, 
projeção de imagens e filmagens………….55,00 €
1.9 — referente a insufláveis e meios aé-
reos………………………………………………………........30,00 €
1.10 — referente a mensagens sonoras…30,00 €
1.11 — referente a ações promocionais….30,00 €
1.12 — pela apreciação do pedido e ou pedido de 
informação de viabilidade……………………...55,00 €
2 — pela alteração do suporte ou da mensagem 
publicitária, por cada suporte………………….12,00 €
3 — pelo averbamento de substituição de titular 
da licença de publicidade ou de viatura…8,00 €
4 — pela alteração da denominação social, ane-
xação de documentos e prorrogação de pra-
zo………………….………………………………………..........5,00 €
Nota. — o valor da taxa mencionado nos n.ºs 
3 e 4 do presente artigo não pode ser superior 
a 50 % do valor da taxa do respetivo licencia-
mento.

Artigo 37.º
Anúncios/letreiros, letras soltas e frisos lumi-

nosos e não luminosos
1 — Nos suportes luminosos ou não luminosos 
fora do lugar da atividade, por m2 ou fração e 
por ano:
1.1 — Quando localizados em fachadas no rés-
-do-chão……………………………………………………....12,55 €
1.2 — Quando localizados em suporte pró-
prio…….…………………………………………………….....30,00 €
2 — Quando localizados nos pisos superio-
res, no coroamento, na cobertura ou empenas 
acresce por m2 ou fração e por ano:
2.1 — Anúncios/Letreiros com fundo….…40,00 €
2.2 — Anúncios/Letreiros compostos por letras 
soltas sem fundo…………………………….…………20,05 €
3 — Frisos complementares, luminosos ou não, 
e que não entrem na sua medição, por metro li-
near ou fração e por ano………………………………7,15 €
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4 — Letreiros colocados em instalações tem-
porárias por m2 e por mês……………………..1/10 dos 
valores.

Artigo 38.º
Totens e colunas luminosos e não luminosos

1 — Não ocupando a via pública, por m2 ou fra-
ção, por ano e por altura medida ao solo:
1.1 — Altura inferior a 3,00 m………………..…….13,15 €
1.2 — Altura superior a 3,00 m………………..20,00 €
2 — ocupando a via pública:
2.1 — Altura inferior a 3,00 m……………….….50,00 €
2.2 — Altura superior a 3,00 m…………..…..80,00 €

Artigo 39.º
Chapas

por ano ou fração e m2 ou fração………….45,00 €

Artigo 40.º
Tabuletas luminosas e não luminosas

1 — Quando colocadas fora do local da ativida-
de por m2 ou fração e por ano:
1.1 — Quando localizadas no rés -do –chão………...
………………………………………………………………..….....12,55 €
1.2 — Quando localizadas em pisos superio-
res…….…………………………………………………….......20,05 €
1.3 — Em suporte próprio………………………...50,00 €

Artigo 41.º
pictogramas, vinis e outras inscrições

1 — por todas as inscrições ou colagens aplica-
das em vãos, paredes, expositores e semelhan-
tes em local visível da via pública, com fundos 
figurativos e manchas de cor, por ano:
1.1 — Em vãos acresce por m2…………….…….10,20 €
1.2 — por m2 em outra superfície que não em vãos 
até 25 m2………………………………………………..…...15,00 €
1.3 — A partir de 25 m2 acresce por m2…12,50 €

Artigo 42.º
Suportes Eletrónicos

1 — Quando se trate de publicidade não relacio-
nada com a atividade exercida no local por m2 
e por ano……………………………………………....…350,00 €
2 — para suportes temporários com duração 
igual ou inferior a um mês por m2 …………30,00 €

Artigo 43.º
Bandeiras, bandeirolas e pendões

1 — por m2 e por mês:

1.1 — Não ocupando a via pública……………10,00 €
1.2 — ocupando a via pública…………………...12,50 €
2 — por m2 e por dia:
2.1 — Não ocupando a via pública……………..1,00 €
2.2 — ocupando a via pública…………………….1,50 €

Artigo 44.º
Telas/lonas

1 — por m2 ou fração e por trimestre:
1.1 — Mensagens de identificação em lonas, 
compostas por material flexível e aplicável em 
fachadas, empenas ou muros:
1.1.1 — Até 50 m2……………………………………....…10,60 €
1.1.2 — A partir de 50 m2…………………....……….7.50 €
1.2 — Mensagens de publicidade em lonas, com-
postas por material flexível e aplicável em facha-
das, empenas ou muros, até 50 m2……….21,00 €
1.2.1 — A partir de 50 m2…………………………...17,50 €
1.3 — Lonas em andaime de obra até 50 m2…......
.................................................................................12,00 €
1.3.1 — A partir de 50 m2…………………………….9,00 €
2 — para suportes temporários por m2 ou 
fração e por mês ou fração 1/3 dos valo-
res……………………………………………….....1/3 dos valores.

Artigo 45.º
painéis

1 — por m2 e por trimestre:
1.1 — painéis estáticos:
1.1.1 — Não ocupando a via pública………….34,95 €
1.1.2 — ocupando a via pública………………..50,05 €
1.2 — painéis rotativos:
1.2.1 — Não ocupando a via pública……….…70,15 €
1.2.2 — ocupando a via pública……………...100,10 €
1.3 — painéis eletrónicos:
1.3.1 — Não ocupando a via pública……..…100,10 €
1.3.2 — ocupando a via pública…………..…..150,15 €
1.4 — pela placa identificadora do painel..5,00 €
1.5 — para painéis temporários por m2 ou fra-
ção e por mês ou fração……………………………1/3 dos 
valores.

Artigo 46.º
painéis monopostes de pequenas e médias 

dimensões
1 — Quando se trate de painéis monopostes in-
feriores a 5 m2/por face, por m2 e por trimestre:
1.1 — Não ocupando a via pública……………60,05 €
1.2 — ocupando a via pública………………...90,00 €
2 — Quando se trate de painéis monopostes 
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iguais ou superiores a 5 m2 até 12 m2, por face, 
por m2 e por trimestre:
2.1 — Não ocupando a via pública……………40,15 €
2.2 — ocupando a via pública………………...60,05 €
2.3 — para painéis monopostes temporários por 
m2 ou fração e por mês ou fração…………………..1/3 
dos valores.

Artigo 47.º
Mupis

1 — por m2 ou fração e por trimestre:
1.1 — Não ocupando a via pública……………35,00 €
1.2 — ocupando a via pública………………....50,00 €
2 — para suportes temporários por m2 ou fração 
e por mês ou fração……………………………………….1/3 
dos valores.

Artigo 48.º
Cartazes e semelhantes

1 — por cada 100 unidades, ou por m2, e por 
mês...………………………………………………........…..…36,10 €
2 — por cada 25 unidades e por mês….…..10,00 €
3 — por cada 10 unidades e por dia….……...0,50 €

Artigo 49.º
Direcionadores

1 — Quando se trate de direcionadores destina-
dos a atividades de interesse público, enqua-
dráveis no Dr 22 -A/98, de 1 de outubro e no 
Dr 41/2002, de 20 de agosto, por suporte e por 
ano……………………………………………..………………..50,00 €
2 — Quando se trate de direcionadores com 
mensagens de publicidade ou contenham de-
nominação social, comercial ou logótipos (su-
porte modelo exclusivo), por suporte e por mê
s…………………………………………………………………….78,05 €
3 — Quando se trate de direcionadores destina-
dos a atividade considerada de interesse coleti-
vo relevante de acordo com o regulamento Mu-
nicipal de publicidade e Defesa da paisagem em 
vigor, por suporte e por ano..……….………400,00 €
4 — placa direcional por ano de acordo com o 
regulamento Municipal de publicidade e Defe-
sa da paisagem em vigor, por suporte e por ano:
4.1 — Com indicação direcional no edifício da 
atividade……………...…………………………………….50,00 €
4.2 — Com indicação direcional fora do edifício 
da atividade……..……………………………………..200,00 €

Artigo 50.º
Inscrições em veículos

1 — Quando se trate de inscrições de identifica-
ção, acresce por veículo e por ano:
1.1 — Em ciclomotores e motociclos…….…28,05 €
1.2 — Em veículos ligeiros e mistos………...65,05 €
1.3 — Em veículos pesados de passagei-
ros ou mercadorias, reboques e semirrebo-
ques...…………………………………………………..........100,10 €
1.4 — Em frota de veículos ligeiros, a partir do quin-
to veículo, inclusive…………………………………....53,10 €
1.5 — Em frota de veículos pesados de pas-
sageiros ou mercadorias, reboques e semir-
reboques, a partir do quinto veículo, inclusi-
ve……………………………………….………………………...80,05 €
2 — Quando se trate de inscrições de publici-
dade, acresce por veículo, reboque e semirre-
boque, por m2 ou fração e por ano, a seguinte 
taxa………………………………………………………...…...70,20 €
2.1 — Se em transportes coletivos, por m2 ou fração 
e por ano……………………………………………………..25,00 €
2.1.1 — por m2 e por mês ou fração…………..3,00 €
2.2 — Se em táxis por painel e por 
ano………………80,00 €
2.2.1 — por painel e por mês ou fra-
ção…………………………………………………..........…..….7,00 €
2.3 — Se a publicidade for efetuada através de 
um elemento acessório ao veículo, tipo painel, 
por m2 ou fração e por ano…….................150,00 €
2.3.1 — por m2 ou fração e por mês ou fra-
ção…….…………………………………………………….......15,00 €
3 — Quando se trate de exibição transitória de 
publicidade em viaturas, meios aéreos ou ou-
tros, utilizados exclusivamente para o exercício 
da atividade publicitária, acresce a seguinte 
taxa:
3.1 — por dia e por m2 ou fração…………….…5,50 €
3.2 — por mês e por m2 ou fração……….…75,00 €

Artigo 51.º
Insufláveis e meios aéreos

1 — por m2 e por dia:
1.1 — Não ocupando a via pública……………..3,05 €
1.2 — ocupando a via pública…………………….6,05 €

Artigo 52.º
Mensagens sonoras

Quando se trate de publicidade em apare-
lhos de rádio ou televisão, altifalantes ou ou-
tros aparelhos sonoros fazendo emissões 
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diretas, na ou para a via pública, por dia ou fra-
ção………………………………………………........……......19,30 €

Artigo 53.º
Ações promocionais

1 — Acrescem as seguintes taxas:
1.1 — Distribuição de panfletos, por dia………………
……………………………………………………………......….105,20 €
1.2 — Distribuição de produtos, por dia………………
………………………………………………………………………53,05 €
1.3 — promotores com ou sem exibição de men-
sagens publicitárias por unidade e por dia…………
………………………………………………………………………....5,10 €
1.4 — Banca promocional ou similar, por dia e 
por m2……………………………………………………….....37,10 €
1.5 — outras ações promocionais por dia e m2…
…………………………………………………………………..….35,00 €
1.6 — Suportes publicitários por dia e por unida-
de ou m2 conforme for aplicável ……..……...5,00 €
2 — Quando se trate da utilização de veículos 
por dia e por unidade:
2.1 — Ciclomotores……………………………….…..20,00 €
2.2 — veículos ligeiros reboques, semirrebo-
ques….45,00 €
2.3 — veículos pesados reboques, semirrebo-
ques.…………………………………………………….......225,00 €

Artigo 54.º
outros Suportes de Identificação e publicida-

de
1 — Quando se trate de guarda -sóis, guarda 
-ventos ou de outros suportes não previstos 
nos quadros anteriores e destinados exclusiva-
mente a atividades publicitárias, quando men-
surável em superfície, por m2 ou fração:
1.1 — por mês………………………………..………….........3,15 €
1.2 — por ano………………………………………….......18,00 €
2 — Quando se trate de inscrições de publicida-
de em peças de mobiliário que integram uma 
esplanada, por unidade:
2.1 — por mês……………………………...………....………1,55 €
2.2 — por ano……………………………………....……….9,00 €

Artigo 55.º
publicidade e identificação instalada

Nos casos de publicidade e identificação ins-
talada previstos no regulamento Municipal da 
Defesa da paisagem, publicidade e da ocupa-
ção do Espaço público é devida a taxa prevista, 
acrescida de 25 %.

Artigo 56.º
grafitis, afixações, picotagem e projeção de 

imagens
1 — pela projeção de imagens em locais expres-
samente permitidos por m2 e por dia………………
………………………….....................................……………..1,50 €
2 — pela projeção de imagens em locais expres-
samente permitidos por m2 e por mês………………
…………………………...…………………………………...…..40,00 €
3 — grafitos, picotagem ou similar de foro artís-
tico ou para promoção de dinâmicas associati-
vas e comunitárias………………………………..…gratuito.
4 — grafitos, picotagem ou similar com mensa-
gem alusiva a uma qualquer atividade económi-
ca por m2 e por mês……………………………………3,00 €

Artigo 57.º
Filmagens e sessões fotográficas

1 — Taxa administrativa de licenciamen-
to…………………………………………………………….…400,00 €
2 — ocupação de espaço público para filmagens/
sessões fotográficas por dia……………………………….*
2.1 — Até 10 m2…………………………..……………...50,00 €
2.2 — Área excedente a 10 m2 até 100 m2 (m2/
dia).……………………………………………..………............4,00 €
2.3 — Área excedente a 100 m2 (m2/dia)……………
……………………………………………….....…................…..2,00 €
3 — ocupação de espaço público de estacio-
namento (por lugar de estacionamento/dia ou 
fração)………………………………………………...………20,00 €
4 — ocupação de espaço público para lim-
peza de campo de filmagens (por cada local/
dia)………….valores iguais aos da ocupação de 
espaço público de filmagens.
5 — Licença especial de ruído…………Taxa do ar-
tigo 19.º, n.º 6 da Tabela.

CApÍTuLo vIII
planeamento e gestão urbanística

SECçÃo I
Serviços Diversos

Artigo 58.º
Serviços diversos

1 — Certificação de constituição de propriedade 
horizontal:
1.1 — para frações habitacionais e respetivas áreas 
privativas e exclusivas, por cada 50 m2 de área 
bruta de construção (*)…………………………….37,00 €
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1.2 — para lugares de aparcamento, garagens, 
arrumos e similares, constituindo fração autó-
noma, por cada 15 m2 de área bruta de constru-
ção (*) ……………………………………………………......29,00 €
1.3 — para frações destinadas a comércio, ser-
viços, armazéns e indústrias e respetivas áreas 
privativas e exclusivas, por cada 50 m2 de área 
bruta de construção (*)………………………..….29,00 €
(*) Nos termos do disposto no artigo 68.º, n.º 3 
do presente regulamento.
2 — Alterações a propriedade horizontal já an-
teriormente objeto de certificação, para retifi-
cação das frações ou partes comuns, por cada 
fração ou parte comum alterada ou retifica-
da………………………………………………………….........29,00 €
3 — Substituição de Técnico (autor, coorde-
nador, diretor)/Industrial de Construção Ci-
vil………………………………………………….....……........34,00 €
4 — pedido de averbamento de pro-
cessos ou alvarás em nome de novo ti-
tular/alteração de denominação so-
cial........…………………………………….....…………......38,00 €
5 — Emissão de Certidão de reparcela-
mento da propriedade não destinado ime-
diatamente a urbanização ou edifica-
ção…………………………………………...........….....….196,00 €
6 — Aditamento de documento em pedidos de 
certidão……………………………………50 % da taxa ini-
cial.
7 — Fornecimento de planta em supor-
te digital com estudo de alinhamen-
tos………………….………………..........................……..20,00 €

SECçÃo II
Taxas de Apreciação

Artigo 59.º
De pedidos de informação

1 — por cada pedido de informação, incluindo 
pedido de informação simples ..…………….50,00 €
2 — por pedido de informação sobre os ter-
mos em que se deve processar a legaliza-
ção…………………………………………...………………….76,00 €

Artigo 60.º
De pedidos de informação prévia

1 — Sobre a possibilidade de realização de ope-
rações de loteamento:
1.1 — Em área inferior a 5 000 m2……….209,00 €
1.2 — Em área entre 5 000 m2 e 1 0000 m2……

…………………………………………………...............….…317,00 €
1.3 — Em área superior a 1 ha, por cada 
5 000 m2 ou fração e acumulada com 
o montante previsto no número ante-
rior…………………………………………………………….….161,00 €
2 — Sobre a possibilidade de realização de 
obras sujeitas a licenciamento ou comunicação 
prévia:
2.1 — Até 2 500 m2 de área de constru-
ção…………………………………………………………...…192,00 €
2.2 — Com área superior a 2 500 m2 de cons-
trução……………………………………………..……......293,00 €
3 — Sobre a possibilidade de alteração de uso 
de fração autónoma ou edifício:
3.1 — Até 500 m2 de área de constru-
ção………………………………………………………….……70,00 €
3.2 — Mais de 500 m2 de área de constru-
ção………………………………………………………...…...125,00 €
4 — pedido de declaração, no âmbito de pedi-
dos de informação prévia, nos termos do n.º 4, 
do artigo 17.º do rJuE…………………………………….50 
% do valor inicial da taxa de apreciação.
5 — Aperfeiçoamento do pedido e adi-
tamento de elementos instrutó-
rios……………………………………………………....……….10,00 €

Artigo 61.º
pedidos de licenciamento, comunicação pré-

via de operação de loteamento e obras de 
urbanização, e licenciamento ou autorização 
de reparcelamento da propriedade destinado 

à constituição de lotes ou de parcelas para 
urbanização

1 — operação de loteamento com ou sem obras 
de urbanização, reparcelamento da proprieda-
de destinado à constituição de lotes:
1.1 — Em área inferior a 5 000 m2………….510,00 €
1.2 — Em área entre 5 000 m2 e 10 000 m2……
………………………………………........……………......…682,00 €
1.3 — Em área superior a 1 ha, por cada 5 000 m2 
ou fração, ao valor previsto no número anterior 
acresce…………………………………………....……….339,00 €
2 — obras de urbanização, reparcelamento da 
propriedade destinado a parcelas para urbani-
zação:
2.1 — Em área inferior a 5 000 m2……….247,00 €
2.2 — Em área entre 5 000 m2 e 10 000 m2…...
..........................................................................…341,00 €
2.3 — Em área superior a 1 ha, por cada 5 000 
m2 ou fração, ao valor previsto no número an-
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terior acresce………………………………...……….170,00 €
3 — Alteração de operação de loteamen-
to…………225,00 €
3.1 — Ao valor anterior, acresce por cada lote 
a alterar………………………………………………....…….10,00 €
4 — por cada pedido de alteração ao pro-
jeto inicial antes da emissão do alvará de li-
cença num valor nunca inferior a 50,00 
€……………………………….…50 % do valor inicial da 
taxa de apreciação.
5 — Apresentação elementos, requerimen-
tos, exposições, ou qualquer outro pedido 
não expressamente previsto no presente ane-
xo…………………………………………..........................10,00 €

Artigo 62.º
pedidos de licenciamento, apresentação de 

comunicação prévia e legalização de obras de 
edificação

1 — Edifícios de habitação:
1.1 — unifamiliar ou bifamiliar………………….175,00 €
1.2 — Multifamiliar…………………………………….333,00 €
1.2.1 — Acresce por fogo ou unidade de ocu-
pação (não aplicável em alterações de facha-
da)……………………………………………………….......….16,00 €
1.3 — Acresce ao valor referido nos números an-
teriores (não aplicável em alterações de facha-
da):
1.3.1 — por cada unidade de ocupação destinada 
a comércio e ou serviços ………………………...20,00 €
2 — Edifício destinado a indústria ou armazém:
2.1 — Até 500 m2 de área bruta de construção 
(*)..207,00 €
2.2 — De 500 m2 a 1 000 m2 de área bruta de cons-
trução (*)………………………………………………..289,00 €
2.3 — Superior a 1 000 m2 de área bruta de cons-
trução (*)………………………………………………..333,00 €
2.4 — Acresce por unidade de ocupa-
ção (não aplicável em alterações de facha-
da)……………………………………………….....……………11,00 €
3 — Edifício destinado a comércio e ou serviços:
3.1 — Até 300 m2 de área bruta de construção 
(*)..207,00 €
3.2 — De 300 m2 a 2 000 m2 de área bruta de cons-
trução (*)…………………………………………………..491,00 €
3.3 — Superior a 2 000 m2 de área bruta de cons-
trução (*)………………………..………………………..859,00 €
3.4 — Acresce por unidade de ocupa-
ção (não aplicável em alterações de facha-
da)……………………………………………....…………...……11,00 €

4 — Empreendimento turístico………….….681,00 €
4.1 — Acresce por cada quarto ou unidade de 
ocupação (não aplicável em alterações de fa-
chada)…………………………………..………….......………11,00 €
5 — outros usos não previstos anteriormen-
te…….……………………………………………………........271,00 €
6 — por cada pedido de alteração ao projeto 
inicial antes ou após a emissão do alvará de li-
cença, ou apresentação de comunicação pré-
via, num valor nunca inferior a € 50,00……………
……...................................50 % do valor da taxa de 
apreciação.
7 — Apresentação elementos, requerimen-
tos, exposições, ou qualquer outro pedido 
não expressamente previsto no presente ane-
xo………………………………………….……………………….10,00 €
(*) Nos termos do disposto no artigo 68.º, n.º 3 
do presente regulamento.

Artigo 63.º
procedimento simplificado

1 — Alteração simplificada de operação de lo-
teamento……………………………………….……........110,00 €
1.1 — Ao valor anterior, acresce por cada lote a 
alterar…………………………………………….………......50,00 €
2 — Licenciamento ou Comuni-
cação prévia de muros e veda-
ções……………………………………………..…............…30,00 €
3 — Licenciamento ou Comunicação pré-
via de alterações de fachada (cor e materia
is)………………………..........................................…...30,00 €
4 — Anexos, garagens, telhei-
ros, hangares, alpendres e ou-
tras…………………………………………….……….............71,00 €
5 — outras operações urbanísticas sujeitas a 
procedimento simplificado nos termos do rMu
E………………….....................................................….57,00 €
6 — por cada pedido de alteração ao projeto 
inicial antes ou após a emissão do alvará de li-
cença, ou apresentação de comunicação pré-
via………………………50 % do valor da taxa de apre-
ciação.
7 — Apresentação elementos, requerimen-
tos, exposições, ou qualquer outro pedido 
não expressamente previsto no presente ane-
xo……………………………..………….........................….10,00 €

Artigo 64.º
outras taxas de apreciação

1 — Comunicação de obras Isentas de Controlo 
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prévio…………………………………………......………….20,00 €
2 — Autorização de utilização:
2.1 — para habitação, por fogo……………..….27,00 €
2.2 — para anexos e garagens, sendo cons-
truções autónomas, por unidade de ocupa-
ção……………………………………………………..........……7,00 €
2.3 — para comércio e ou serviços, por unidade 
de ocupação……………………………………..…..……27,00 €
2.4 — para outros usos não previstos an-
teriormente, por unidade de ocupa-
ção…………………………………..................................35,00 €
3 — Autorização de alteração de utilização de 
edifícios ou suas frações:
3.1 — para habitação, por fogo………….…….98,00 €
3.2 — para comércio e ou serviços, por unidade 
de ocupação………………………………………………98,00 €
3.3 — para outros usos não previstos an-
teriormente, por unidade de ocupa-
ção…………………………………..……………………..……98,00 €
4 — Licença parcial para construção de estru-
tura……………………………………………………….........89,00 €
5 — Licença ou comunicação pré-
via para conclusão de obras inacaba-
das…………………………………….…………………….....175,00 €
6 — Apreciação de licença de obras de de-
molição de edifício ou outras constru-
ções………………………………………………………..….108,00 €
7 — Mera Comunicação prévia de estabeleci-
mento de restauração ou de bebidas, de co-
mércio de bens, de prestação de serviços ou de 
armazenagem……………………………………………70,00 €
8 — Mera Comunicação prévia de abertura 
e funcionamento das Instalações Desporti-
vas……………………………………………………………..…70,00 €
9 — Mera Comunicação prévia de pres-
tação de serviços de restauração ou 
de bebidas com caráter não sedentá-
rio……………………………………………………………......70,00 €
10 — Mera Comunicação prévia de instalação 
ou modificação de estabelecimento de restau-
ração ou de bebidas, de comércio de bens, de 
prestação de serviços ou de armazenagem, nas 
situações de dispensa prévia de requisitos le-
gais ou regulamentares aplicáveis…….....70,00 €
11 — pedido de obras de escavação e contenção 
periférica…………………………………………….…....103,00 €
12 — Constituição de propriedade horizontal, 
por fração……………………....………………….………..14,00 €
13 — Licença ou comunicação prévia 
de trabalhos de remodelação de terre-

nos……………………………......................................…91,00 €
14 — pedido de destaque de parcela de terre-
no……………………………………………………..........……81,00 €
15 — pedido de prorrogação de prazo:
15.1 — para a entrega de elementos instru-
tórios em pedidos de licenciamento, comu-
nicação prévia, ou autorização de utiliza-
ção……………………………...................................….20,00 €
15.2 — para a apresentação de reformulação do 
projeto em pedidos de licenciamento, incluin-
do ou não a entrega de elementos instrutó-
rios…………………………………...................................51,00 €
15.3 — para a entrega de projetos de especia-
lidades……………………………………….….................51,00 €
15.4 — para a emissão de alvarás de licença ou 
autorização……………………………...…………………81,00 €
15.5 — para execução de obras de urbaniza-
ção….……………………………………....………………......81,00 €
16 — pedido de atribuição de número de polí-
cia…..………………………………….....…………………....20,00 €
17 — pedido de reapreciação de processos 
de licenciamento ou comunicação prévia, por 
cada………………………………………..50 % do valor ini-
cial da taxa de apreciação.
18 — pedido de reparcelamento da proprieda-
de não destinado imediatamente a urbanização 
ou edificação…………………..……………………….259,00 €
19 — Estabelecimentos de alojamento local:
19.1 — verificação de requisitos de es-
tabelecimentos de alojamento lo-
cal..…………………………………..…………………………155,00 €
19.2 — Acresce por cada unidade de alojamento 
(quarto)………………………….……………………….....….7,00 €

SECçÃo III
Emissão de Alvarás de Licença

SuBSECçÃo I
Licença de operações de Loteamento, de 

obras de urbanização e de operações urba-
nísticas

Artigo 65.º
Licença de operação de loteamento com ou 
sem obras de urbanização e reparcelamento 
de propriedade destinado à constituição de 

lotes ou de parcelas para urbanização
1 — Emissão de alvará de licença…….......368,00 €
2 — Emissão de aditamento ao alvará de licença 
durante obras…………………………………………….177,00 €
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3 — Acresce aos valores referidos no número 
anterior:
3.1 — por cada lote /por cada lote alterado; e 
ou…..……………………………………………………………....11,00 €
3.2 — por cada fogo ou unidade de ocupação/
por cada fogo ou unidade de ocupação altera-
da………………..………………………………………………….5,00 €
4 — Acresce aos valores referidos nos números 
anteriores:
4.1 — para habitação, por metro quadrado de 
área bruta de construção (*)……….................1,10 €
4.2 — para comércio e ou serviços, por metro 
quadrado de área bruta de construção (*)………
…………………………………………............................…….1,60 €
4.3 — para indústria e armazém, por metro qua-
drado de área bruta de construção (*)……………
……………….…………………………...................................1,60 €
Nota. — Nos procedimentos simplificados os 
montantes referidos no presente artigo são re-
duzidos a metade.
(*) Nos termos do disposto no artigo 68.º, n.º 3 
do presente regulamento.

Artigo 66.º
Licença de obras de urbanização e reparcela-
mento de propriedade destinado à constitui-

ção para urbanização
1 — Emissão de alvará de licen-
ça……………………………………………………….....…..290,00 €
2 — por cada 50 m2 da área de interven-
ção…………………………………………………...…………..10,00 €
3 — por cada mês ou fração fixado para execução 
das obras…………………………………….…………….120,00 €

Artigo 67.º
Licença para a realização de obras de edifica-

ção
1 — Emissão de alvará ou aditamento ao alvará 
de licença………………………………………………..290,00 €
2 — Emissão de alvará em procedimento simpli-
ficado referente à execução de muros e veda-
ções e alterações de fachada (cor e materiais), 
independentemente do uso conferido ao edifí-
cio……………………………………………………………….50,00 €
3 — Acresce ao valor referido no n.º 1:
3.1 — para habitação, e áreas de apoio comple-
mentar por metro quadrado de área bruta de 
construção (*)………………………………......…………...1,10 €
3.2 — para comércio, serviços, indústria e ar-
mazéns, por metro quadrado de área bruta de 

construção (*)……..……………………………………...…1,70 €
3.3 — piscinas (no exterior das edificações), por 
metro quadrado de área bruta de construção 
(*)…………….………………………………………................5,00 €
3.4 — Fecho de varandas com estruturas amo-
víveis ou não, por metro quadrado de área bru-
ta de construção (*)………………………………......5,00 €
3.5 — parques e zonas de estacionamento aber-
tos ao uso público, por lugar de estacionamen-
to……………........................................................…….0,50 €
(*) Nos termos do disposto no artigo 68.º, n.º 3 
do presente regulamento.
Nota. — As estufas que não forem qualificadas 
como operações urbanísticas, não estão sujei-
tas ao pagamento das taxas referidas no ponto 
1.
4 — prazo de execução da obra, por cada mês 
ou fração……………………………………………………..76,00 €
4.1 — prazo de execução da obra em procedi-
mento simplificado referente à execução de 
muros e vedações e alterações de fachada (cor 
e materiais), por cada mês ou fração, até ao 6.º 
mês……………………………………………………………...35,00 €
4.2 — prazo de execução da obra em proce-
dimento simplificado referente à execução de 
muros e vedações e alterações de fachada (cor 
e materiais), por cada mês ou fração, a partir do 
6.º mês………………………………………………………...76,00 €

Artigo 68.º
Licenças para outras ocupações

1 — Emissão de Alvará de licença para utilização 
do solo…………………...…………………………………...58,00 €
1.1 — Acresce para a utilização do solo para fins 
não exclusivamente agrícola, pecuário, florestal 
ou mineiro, por cada 20 m2………………….....15,00 €
2 — outras ocupações, por m2 e por mês:
2.1 — Estaleiros……………………………………....…….0,25 €
2.2 — Stands de vendas…………………….………...1,50 €
2.3 — outras……………………………………....………...0,50 €

Artigo 69.º
prorrogações

1 — para primeira prorrogação de prazo:
1.1 — para a realização de obras de urbanização, por 
cada mês ou fração.…………………………………132,00 €
1.2 — para a execução de obras de edificação, por 
cada mês ou fração………………………………….84,00 €
1.3 — Acrescem aos valores indicados no ponto 
1.1 e 1.2, o valor correspondente a 10 % do valor 
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da taxa de licença, incluindo caso existam, as 
taxas de eventuais alterações às mesmas.
2 — para a 2.ª prorrogação de prazo (fase de 
acabamentos, n.º 4 do artigo 53.º e n.º 6 do ar-
tigo 58.º do rJuE):
2.1 — para a realização de obras de urbanização, por 
cada mês ou fração………………………………….144,00 €
2.2 — para a execução de obras de edificação, por 
cada mês ou fração……………..……………………92,00 €
2.3 — Acrescem aos valores indicados no ponto 
2.1 e 2.2, o valor correspondente a 10 % do valor 
da taxa de licença ou da admissão da comuni-
cação prévia inicial, incluindo caso existam, as 
taxas de eventuais alterações às mesmas.
Nota. — Nos procedimentos simplificados os 
montantes referidos no presente artigo são re-
duzidos a metade.

Artigo 70.º
Licença parcial para construção de estrutura

1 — Emissão de alvará de licença par-
cial………………………………………..………………………58,00 €
1.1 — Acresce 50 % do valor total do alvará de 
licença de obras de edificação, a deduzir do va-
lor do licenciamento final da obra.
2 — prazo de execução da obra, por cada mês 
ou fração……………………………………………………..76,00 €

Artigo 71.º
Licença especial para conclusão de obra inaca-

bada
1 — Emissão de alvará de licen-
ça para conclusão de obras inacaba-
das……………………………………....………………………58,00 €
2 — prazo de execução da obra, por cada mês 
ou fração…………………………………………………….92,00 €
Nota . — Aos valores indicados nos números 1 
e 2, acresce o valor correspondente a 10 % do 
valor da taxa de licença inicial incluindo, caso 
existam, as taxas de eventuais alterações às 
mesmas.

Artigo 72.º
Licença para a realização de obras de demoli-

ção
1 — Emissão de alvará de licença……………58,00 €
2 — Acresce ao valor referido no número ante-
rior, para demolição de edifícios ou de outras 
construções:
2.1 — Até 200 m2……………………………………..100,00 €

2.2 — De 200 m2 até 500 m2……………..200,00 €
2.3 — Mais de 500 m2…………………………..400,00 €
3 — prazo de execução dos trabalhos, por mês 
ou fração……………………………………………………..76,00 €

Artigo 73.º
Licença para a realização de trabalhos de re-
modelação de terrenos incluindo derrube de 

árvores
1 — Emissão de alvará de licença……………58,00 €
2 — prazo de execução dos trabalhos, por cada mês, 
ou fração……………………………………………………..76,00 €

Artigo 74.º
Deferimento de pedido de obras de escavação 

e contenção periférica
1 — Deferimento de pedido para obras de esca-
vação e contenção periférica:
1.1 — por metro cúbico de escavação, até 500 
m3………………………………………………………………..….1,00 €
1.2 — por metro cúbico de escavação a mais, 
acima de 500 m3…………………………………….…..0,50 €
2 — prazo de execução da obra, por cada mês…
………………………………………………..................……..76,00 €

SuBSECçÃo II
Autorização de utilização de Edifícios/Instala-

ções ou suas Frações

Artigo 75.º
Autorização de utilização

1 — Emissão de alvará de autorização de utili-
zação...................................................................58,00 €
1.1 — Acresce, para habitação, por unidade de 
ocupação………………………………...…..………………15,00 €
1.2 — Acresce para comércios e ou serviços, por 
cada 20 m2 de área bruta de construção (*)……
……………………………………………………..……………...15,00 €
1.3 — Acresce para armazéns e ou indústrias, 
por cada 100 m2 de área bruta de construção 
(*)…………………………………………………..……....…...50,00 €
1.4 — Acresce para anexos e garagens, inseridas 
ou não edificação principal, e piscinas, por uni-
dade de ocupação…………………….………………10,00 €
1.5 — Acresce para zonas de estacionamen-
to, não abertas ao uso público, das atividades 
identificadas nos pontos 1.1, 1.2 e 1.3, por cada 
150 m2 de área descoberta………...…………..10,00 €
1.6 — Acresce para zonas de exposição/arma-
zenagem de atividades comerciais, de serviços, 
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de armazenagem ou industriais, por cada 20 
m2 de área descoberta…………………............75,00 €
1.7 — Acresce para parques e zonas de estacio-
namento abertos ao uso público, por cada 20 
m2 de área descoberta:
1.7.1 — Localizados em Zona I das Áreas do 
Concelho, definidas no presente regulamen-
to…………………………………………………...………......120,00 €
1.7.2 — Localizados em Zona II das Áreas do 
Concelho, definidas no presente regulamen-
to………………………………………………………...…........75,00 €
1.8 — Acresce para edifícios ou instalações com 
licenciamento e ou regime especial, por cada 
50 m2 de área bruta de construção (*)………………
……………......................................................….......20,00 €
1.8.1 — Acresce ao valor referido no número an-
terior por cada unidade de ocupação:
1.8.1.1 — Estabelecimentos hotelei-
ros......................................................................700,00 €
1.8.1.2 — parques de campismo e caravanis-
mo…...................................................................500,00 €
1.8.1.3 — Conjuntos turísticos, aldeamen-
tos turísticos e apartamentos turísti-
cos……………………………................................…..700,00 €
1.8.1.4 — Empreendimentos de turismo 
no espaço rural e de turismo de habita-
ção…………………………..................................……275,00 €
1.8.1.5 — recintos de espetáculos e de diverti-
mentos públicos (Decreto –Lei n.º 309/2002, 
de 16 de dezembro, na sua atual reda-
ção)………………………….............................………...75,00 €
1.9 — Averbamento de inscrição em al-
vará de autorização de utiliza-
ção…………………………….............………...……….......15,00 €
(*) Nos termos do disposto no artigo 68.º, n.º 3 
do presente regulamento.

Artigo 76.º
Alteração de utilização de edifícios ou suas 

frações
1 — Concessão de autorização de alteração de 
utilização…………………...………….……………………58,00 €
2 — para habitação, por fogo….………………50,00 €
3 — para comércio e ou serviços, por unidade 
de ocupação………………………..………………….200,00 €
4 — para indústria e armazéns.......………250,00 €
5 — para outros fins não integrados nos núme-
ros anteriores…………………………….....………….100,00 €

Artigo 77.º
Inspeção de ascensores, monta -cargas, esca-

das mecânicas e tapetes rolantes
1 — pedido de inspeção periódica…………77,00 €
2 — pedido de reinspecção……………………49,00 €
3 — pedido de inspeção extraordinária…77,00 €
4 — pedido de imobilização……………………36,00 €

Artigo 78.º
Licenciamento, comunicação e fiscalização de 
instalações de armazenamento de produtos de 
petróleo e instalações de postos de abasteci-

mento de combustíveis
1 — Apreciação dos pedidos de aprovação dos 
projetos de construção e de alteração:
1.1 — Com capacidade total dos reservatórios 
igual ou superior a 50 m3 e inferior a 500 m3…
……………...............................................................515,00 €
1.1.1 — Acresce por cada 10 m3 (ou fração) acima 
de 50 m3………………………………………………...…….5,00 €
1.2 — Com capacidade total dos reservatórios 
inferior a 50 m3……………………………………....260,00 €
1.3 — projetos de postos e parques de garra-
fas de gpL (com capacidade igual ou superior 
a 0.520 m3)….…………………………………..……..260,00 €
1.4 — Autorização para a execu-
ção de redes e ramais de Distribui-
ção……………………………………………...................200,00 €
1.5 — Instalações da Classe B2 (sujeitas a comu-
nicação)……………………………………....…….........100,00 €
2 — vistorias relativas ao processo de licencia-
mento (aos valores a seguir indicados acres-
cem as taxas devidas pela intervenção do Ser-
viço Nacional de Bombeiros e a transferir para 
aquela entidade):
2.1 — Com capacidade total dos reservatórios 
igual ou superior a 50 m3 e inferior a 500 m3
………………...........................................................410,00 €
2.2 — Com capacidade total dos reservatórios 
inferior a 50 m3……………………………………….260,00 €
2.3 — postos e parques de garrafas de gpL 
(com capacidade igual ou superior a 0.520 m3
)……..............................................................…….260,00 €
3 — vistorias a realizar para apreciação de re-
cursos hierárquicos:
3.1 — Com capacidade total dos reservatórios 
igual ou superior a 50 m3 e inferior a 500 m3
………………………………………………………...............410,00 €
3.2 — Com capacidade total dos reservatórios 
inferior a 50 m3……………………………………….260,00 €
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4 — vistorias para verificação do cumprimento 
das medidas impostas nas decisões proferidas 
sobre reclamações:
4.1 — Com capacidade total dos reservatórios 
igual ou superior a 50 m3 e inferior a 500 m3
………………………………………………………...............410,00 €
4.2 — Com capacidade total dos reservatórios 
inferior a 50 m3……………………………………….260,00 €
5 — vistorias periódicas…………………………..55,00 €
5.1 — Com capacidade total dos reservatórios 
igual ou superior a 50 m3 e inferior a 500 m3…..
................................................................…….......410,00 €
5.2 — Com capacidade total dos reservatórios 
inferior a 50 m3……………………………............260,00 €
6 — repetição de vistoria para verificação das 
condições impostas:
6.1 — Com capacidade total dos reservatórios 
igual ou superior a 50 m3 e inferior a 500 m3…
……………..……………………………………………………..515,00 €
6.2 — Com capacidade total dos reservatórios 
inferior a 50 m3……………………………………...400,00 €
7 — Averbamentos…………………………….........55,00 €
8 — Emissão de alvará de licença de explora-
ção…………………………………………………….........…150,00 €

Artigo 79.º
Instalação e exploração de estabelecimentos 

industriais tipo3
1 — Estabelecimentos Industriais Tipo 3:
1.1 — receção do registo, entregue on-li-
ne…………………………………………………………….....100,00 €
1.2 — receção do registo, entregue no canal 
presencial……………………………………………....…196,00 €
1.3 — vistoria prévia à explora-
ção de estabelecimento industri
al………………………………………………....................258,00 €
1.4 — Selagem e Desselagem de máquinas, apa-
relhos e demais equipamentos ….………..258,00 €
1.5 — vistorias de controlo para verificação do 
cumprimento das medidas impostas nas decisões 
proferidas sobre as reclamações e os recursos 
hierárquicos……………………………….…………….258,00 €
1.6 — vistorias de conformidade ao industri
al…………………………………………………………........258,00 €
1.7 — vistorias para verificação do cumprimen-
to das medidas impostas aquando da desati-
vação definitiva do estabelecimento industri
al………………………………………………………...........258,00 €

Artigo 80.º
Autorização de instalação de infraestruturas 
de suporte das estações de radiocomunica-

ções
1 — registo do pedido de autorização de ins-
talação de infraestruturas de suporte das esta-
ções de radiocomunicações, por unidade………….
preparo de 25 % de 1.1 ou 1.2.
1.1 — Localizada em Zona I das Áreas do Con-
celho, definidas no presente regulamen-
to……………………………………………………......…4.609,00 €
1.2 — Localizada em Zona II das Áreas do 
Concelho, definidas no presente regulamen-
to…………………………………………………….......…2.304,00 €

Artigo 81.º
vistorias para efeitos de concessão de autori-

zação de utilização
A realização de vistorias, incluindo os custos 
com a deslocação de peritos, será taxada da 
seguinte forma:
1 — Taxa fixa para a realização de vistorias para 
efeitos de concessão de autorização de utiliza-
ção…………………………………………………..........….104,00 €
2 — Acresce ao valor referido no número ante-
rior, por cada unidade de ocupação:
2.1 — Edifício destinado a habitação:
2.1.1 — habitação unifamiliar………………….…63,00 €
2.1.2 — habitação multifamiliar, por 
cada unidade de ocupação ou fra-
ção……………………………………….........………….......25,00 €
2.1.3 — Anexos e garagens por área bruta de 
construção (*):
2.1.3.1 — Com área até 100 m2………………..…16,00 €
2.1.3.2 — Com área de 100 m2 a 200 m2……………
………………………………………...................................20,00 €
2.1.3.3 — Com área de 200 m2 a 500 m2................
...............................................................................25,00 €
2.1.3.4 — Com área superior a 500 m2.…44,00 €
2.2 — Edifício destinado a comércio e ou servi-
ços, por cada 50 m2 de área bruta de constru-
ção……………………………………….....…………………..20,00 €
2.3 — Edifício destinado indústria ou armazém, 
por cada 100 m2 de área bruta de constru-
ção…………………………………………………….......……25,00 €
2.4 — Empreendimentos turísticos, Esta-
belecimentos hoteleiros, aldeamentos tu-
rísticos, apartamentos turísticos, conjuntos 
turísticos e parques de campismo e caravanis-
mo……………………………………………….......…………251,00 €
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2.5 — Acresce ao valor referido no número an-
terior, por cada estabelecimento comercial, 
de restauração ou bebidas e por cada quar-
to………………………………………………...………………….11,00 €
2.6 — recintos de espetáculos e de diverti-
mentos públicos (Decreto –Lei n.º 309/2002, 
de 16 de dezembro, na sua atual reda-
ção)……………………………………….....……………….100,00 €
2.7 — Empreendimentos de turismo no espaço 
rural e de turismo de habitação…….………..53,00 €
2.8 — outros usos não previstos anteriormen-
te…….81,00 €
(*) Nos termos do disposto no artigo 68.º, n.º 3 
do presente regulamento.
Nota. — para efeitos de determinação do mon-
tante a pagar de acordo com o disposto nos 
números anteriores, são ainda de considerar as 
vistorias marcadas e não realizadas por motivo 
alheio ao Município.

Artigo 82.º
outras vistorias

No que concerne a outras vistorias a efetuar se-
rão aplicadas as seguintes taxas:
1 — para constituição de propriedade horizon-
tal….104,00 €
2 — para alteração de utilização de edifícios ou 
suas frações……………………………………………….104,00 
€
3 — para demolição de edifícios ou de outras 
construções………………………………………..…….104,00 €
4 — para receção provisória ou definitiva de obras 
de urbanização……………………………….……….104,00 €
5 — para vistorias nos termos do artigo 89.º do 
rJuE………………………………………………........……130,00 €
6 — para vistorias de certificação do estado de con-
servação do edifício…………………….………….104,00 €
7 — para alojamento local e outras visto-
rias………………………………………………………..……104,00 €
8 — vistorias de funcionamento de recintos iti-
nerantes e ou improvisados em função da área 
ocupada em m2:
8.1 — Categoria 1 < 500 m2……………….……..20,00 €
8.2 — Categoria 2 >= 500 m2 e < 1 000 
m2…………40,00 €
8.3 — Categoria 3 > 1 000 m2………………...60,00 €
9 — para vistorias a unidades móveis de trans-
porte e ou venda de alimentos, incluindo rou-
lottes, auto caravanas e carrinhas bar, ou simi-
lares………………………………………..……………....…..20,00 €

Nota. — A taxa devida pela vistoria de certifi-
cação do estado de conservação do edifício 
prevista no n.º 6 do presente artigo refere-se à 
vistoria para efeitos de atribuição de benefícios 
fiscais e inclui a realização de duas vistorias: a 
primeira, para verificação do nível de conserva-
ção do edifício; a segunda para atestar a subida 
de níveis de conservação necessária para a atri-
buição do benefício.

Artigo 83.º
Números de polícia

Atribuição de número de polícia, por cada en-
trada………………………........………………………………10,00 €

Artigo 84.º
Depósito de ficha técnica de habitação

por cada ficha…………………...………………………….7,00 €

7 de agosto de 2019. — o presidente da Câmara 
Municipal, professor Doutor Eduardo vítor ro-
drigues.
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