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assemBleia

a.1. MiNUTa Da aTa 22
reunião Extraordinária de 24.01.2019
Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro do 
ano de dois mil e dezanove, a Assembleia Muni-
cipal de vila Nova de gaia, reunida em Sessão 
Extraordinária, tomou as seguintes delibera-
ções: 
1) Foi o ponto 2 da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da proposta da Câmara Muni-
cipal quanto à Lei nº 50/2018, de 16 de agosto – 
Lei-Quadro da Transferência de Competências 
para as Autarquias Locais e para as Entidades 
Intermunicipais (Diplomas setoriais): 1. Delibe-
rar, em reforço das deliberações tomadas an-
teriormente, pela não aceitação de todas as 
transferências de competências no ano de 2019 
cujos diplomas sectoriais foram já publicados 
(identificados no Quadro I da presente propos-
ta) e posterior envio, dentro dos prazos legal-
mente fixados e supra identificados, à Direção 
geral das Autarquias Locais; 2. Que a delibera-
ção pelo Órgãos Municipais tomada no âmbito 
do ponto anterior seja votada e comunicada à 
DgAL individualmente por diploma sectorial 
constante do Quadro I da presente proposta; 
3. Continuar a pugnar pela concretização do 
processo de descentralização, com clareza de 
meios e de responsabilidades municipais; 4. As-
sumir a reanálise desta decisão até 30 de junho 
de 2019, com efeitos para 2020, já com a devi-
da clarificação, assim se espera, dos Diplomas 
setoriais e da sua tradução financeira”, aprova-
do por unanimidade. 
2) Foi o ponto 3 da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da proposta da Câmara Mu-
nicipal quanto à concessão de acordo favorá-
vel à transferência de competências, do Estado 
para a Área Metropolitana do porto, previstas 
nos diplomas setoriais em referência, nas áreas 
da promoção turística interna sub-regional 
(Decreto Lei n.º 99/2018), justiça (Decreto Lei 
nº 101/2018), fundos europeus e programas 
de captação de investimento (Decreto Lei n.º 
102/2018 e apoio às equipas de intervenção 
permanente do bombeiros voluntários (Decre-
to Lei n.º 103/2018), nos termos das disposi-
ções conjugadas dos artigos 30.º n.º 2 da Lei n.º 
50/2018, 4.º n.º 1 do Decreto Lei nº 99/2018, 9.º 
n.º 1 do Decreto Lei 101/2018, 4.º n.º 1 do Decre-
to Lei n.º 102/2018 e 5.º n.º 1 do Decreto Lei n.º 

103/2018 e da alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro”, aprova-
do por Maioria, com 02 votos contra da CDu e 
45 votos a favor (20 do pS, 14 do grupo Muni-
cipal dos presidentes de Junta de Freguesia do 
pS, 06 do pSD, 02 do CDS-pp, 02 do BE e 01 do 
pAN). 
3) Foi o ponto 4 da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da proposta da Câmara Mu-
nicipal quanto à 1.ª revisão ao orçamento da 
receita e Despesa do Município de vila Nova 
de gaia – ano financeiro de 2019”, aprovado 
por Maioria, 08 abstenções (06 do pSD e 02 
do CDS-pp) e 39 votos a favor (20 do pS, 14 do 
grupo Municipal dos presidentes de Junta de 
Freguesia do pS, 02 do BE, 02 da CDu e 01 do 
pAN). 
4) Foi o ponto 5 da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da proposta da Câmara Mu-
nicipal quanto à Alteração aos Estatutos da 
“INovAgAIA””, aprovado por Maioria, 02 votos 
contar da CDu, 09 abstenções (06 do pSD, 02 
do CDS-pp e 01 do pAN) e 36 votos a favor (20 
do pS, 14 do grupo Municipal dos presidentes 
de Junta de Freguesia do pS e 02 do BE). 
5) Foi o ponto 6 da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da proposta da Câmara Muni-
cipal quanto à abertura de procedimento con-
cursal para a nomeação de cargos de direcção 
superior para a Direção Municipal da presidên-
cia, de direcção intermédia de 1º grau para o 
Departamento de urbanismo e planeamento e 
para o cargo de direcção intermédia de 2º grau 
para a Divisão de Auditoria e Qualidade”, apro-
vado por Maioria, com 08 abstenções (06 do 
pSD e 02 do CDS-pp) e 39 votos a favor (20 do 
pS, 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 7 da ordem de Trabalhos “Discus-
são e votação da proposta da Câmara Municipal 
quanto ao Contrato-programa a celebrar entre 
o Município de vila Nova de gaia e a “gaiurb – 
urbanismo e habitação EM”, tendo em visto o 
cabal desenvolvimento, pela “gaiurb – urbanis-
mo e habitação EM”, dos objetivos, atividades 
e funções de desenvolvimento económico local 
decorrentes da delegação de serviço público 
concretizada no seu objecto estatutário, para o 
exercício financeiro de 2019, no montante anual 
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de 3 000 000,00 € (três milhões de euros)”, 
aprovado por Maioria, Maioria, com 08 absten-
ções (06 do pSD e 02 do CDS-pp) e 39 votos 
a favor (20 do pS, 14 do grupo Municipal dos 
presidentes de Junta de Freguesia do pS, 02 do 
BE, 02 da CDu e 01 do pAN). 
7) Foi o ponto 8 da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da proposta da Câmara Mu-
nicipal quanto ao Contrato-programa a cele-
brar entre o Município de vila Nova de gaia e 
a “Águas de gaia EM SA”, para apoio financeiro 
à prossecução das atribuições estatutárias das 
“Águas de gaia EM SA”, nomeadamente a ges-
tão e exploração da rede de águas pluviais, no 
valor de 300 000,00 € (trezentos mil euros)”, 
aprovado por Maioria, Maioria, com 08 absten-
ções (06 do pSD e 02 do CDS-pp) e 39 votos 
a favor (20 do pS, 14 do grupo Municipal dos 
presidentes de Junta de Freguesia do pS, 02 do 
BE, 02 da CDu e 01 do pAN). 
8) Foi o ponto 9 da ordem de Trabalho “Dis-
cussão e votação da proposta da Câmara Mu-
nicipal quanto à autorização da imputação dos 
encargos financeiros do contrato de financia-
mento reembolsável para financiamento parcial 
da contrapartida nacional da operação portu-
gal 2020 NorTE-05-1406-FEDEr-000042 – 
prolongamento da vL7 (Avenida Eugénio de 
Andrade) até à rua do Loureiro (vL3 – Avenida 
até ao Mar)”, aprovado por unanimidade. 
9) Foi o ponto 10 da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da proposta da Câmara Mu-
nicipal quanto à autorização da imputação dos 
encargos financeiros do contrato de financia-
mento reembolsável para financiamento parcial 
da contrapartida nacional da operação portu-
gal 2020 NorTE-08-5673-FEDEr-00089 – Es-
cola Básica de valadares”, aprovado por unani-
midade. 
10) Foi o ponto 11 da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da proposta da Câmara Mu-
nicipal quanto à autorização da imputação dos 
encargos financeiros do contrato de financia-
mento reembolsável para financiamento parcial 
da contrapartida nacional da operação portu-
gal 2020 NorTE-08-5673-FEDEr-000124 – 
Escola Básica Dr. Costa Matos”, aprovado por 
unanimidade.
11) Foi o ponto 12 da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da proposta da Câmara Mu-

nicipal quanto à autorização da imputação dos 
encargos financeiros do contrato de financia-
mento reembolsável para financiamento parcial 
da contrapartida nacional da operação por-
tugal 2020 NorTE-08-5673-FEDEr-000107 
– Escola Básica Sophia Mello Breyner, Corvo”, 
aprovado por unanimidade. 
12) Foi o ponto 13 da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da proposta da Câmara Mu-
nicipal quanto à autorização da imputação dos 
encargos financeiros do contrato de financia-
mento reembolsável para financiamento parcial 
da contrapartida nacional da operação portu-
gal 2020 NorTE-05-4943-FEDEr-000023 – 
reabilitação de Edifícios – reabilitar para In-
cluir (Espaço público) – 1º Fase”, aprovado por 
unanimidade. 
13) Foi o ponto 14 da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da proposta da Câmara Mu-
nicipal quanto à autorização da imputação dos 
encargos financeiros do contrato de financia-
mento reembolsável para financiamento parcial 
da contrapartida nacional da operação portu-
gal 2020 NorTE-05-4943-FEDEr-000087 – 
reabilitação de Edifícios – reabilitar para Incluir 
(Espaço público) – 1ª Fase – Arranjos Exteriores 
de vila d’ Este”, aprovado por unanimidade. 
14) Foi o ponto 15 da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da proposta da Câmara Mu-
nicipal quanto à autorização da imputação dos 
encargos financeiros do contrato de financia-
mento reembolsável para financiamento parcial 
da contrapartida nacional da operação portu-
gal 2020 NorTE-05-2316-FEDEr-000035 – 
reabilitação de Edifícios na plataforma Cidade 
(inclui Centro histórico)”, aprovado por aprova-
do por unanimidade. 
15) Foi o ponto 16 da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da proposta da Câmara Mu-
nicipal quanto à autorização da imputação dos 
encargos financeiros do contrato de financia-
mento reembolsável para financiamento parcial 
da contrapartida nacional da operação por-
tugal 2020 NorTE-05-1406-FEDEr-000145 
– Implementação de soluções de melhoria de 
acessibilidade de canais pedonais e cicláveis 
em locais de risco – 2ª fase”, aprovado por una-
nimidade. 
16) Foi o ponto 17 da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da proposta da Câmara Mu-



5

 nº 99 | janeiro 2019 | Boletim municipal

cÂmara municipal

nicipal quanto à autorização da imputação dos 
encargos financeiros do contrato de financia-
mento reembolsável para financiamento parcial 
da contrapartida nacional da operação portu-
gal 2020 poSEur-02-1810-FC-000091 – Con-
solidação da Escarpa da Serra do pilar”, apro-
vado por Maioria, com 02 votos contra da CDu 
e 45 votos a favor (20 do pS, 14 do grupo Mu-
nicipal dos presidentes de Junta de Freguesia 
do pS, 06 do pSD, 02 do CDS-pp, 02 do BE e 
01 do pAN). 
17) Foi o ponto 18 da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da proposta da Câmara Mu-
nicipal quanto ao projeto de regulamento das 
Insígnias e Distinções honoríficas de vila Nova 
de gaia e respetiva nota justificativa”, aprova-
do por Maioria, com 01 abstenção do pAN e 46 
votos a favor (20 do pS, 14 do grupo Municipal 
dos presidentes de Junta de Freguesia do pS, 
06 do pSD, 02 do CDS-pp, 02 do BE e 02 da 
CDu). 
18) A Assembleia Municipal tomou conhecimen-
to da proposta da Câmara Municipal quanto à 
Análise Económica e Financeira das Demostra-
ções Financeiras da “gaiurb – urbanismo e ha-
bitação EM” (período de 2013-2017), referente 
ao ponto 19 da ordem de Trabalhos. 
19) A Assembleia Municipal tomou conheci-
mento da proposta da Câmara Municipal quan-
to à Análise Económica e Financeira das De-
mostrações Financeiras da “Águas de gaia EM 
SA” (período de 2013-2017), referente ao ponto 
20 da ordem de Trabalhos. 
E, nada mais havendo a tratar, foi esta reunião 
dada por encerrada eram 00 horas e 05 minu-
tos do dia 25 de janeiro de 2019, da qual se la-
vrou 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. 
primeiro Secretário, José Manuel Couto
presidente da Assembleia Municipal, Albino Al-
meida.

B.1. aTa N.º 1
rEuNIÃo orDINÁrIA DA CâMArA rEALIZA-
DA NoS pAçoS Do MuNICÍpIo DE vILA NovA 
DE gAIA EM 14 DE JANEIro 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: 15 horas e 10 minutos.
horA DE ENCErrAMENTo: 15 horas e 40 mi-
nutos.

PreSiDÊNCia/VereaÇÃo
AprovAçÃo DEFINITIvA DA ATA Nº 25 DA 
rEuNIÃo (pÚBLICA) DE CâMArA rEALIZA-
DA EM 17 DE DEZEMBro DE 2018
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 1, 
apenas no original.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar definitivamente a ata nº 25 da reunião 
pública de Câmara, realizada no dia 17 de de-
zembro de 2018.
propoSTA (LEI 50/2018, DE 16 DE AgoSTo, 
LEI-QuADro DA TrANSFErÊNCIA DE CoM-
pETÊNCIAS pArA AS AuTArQuIAS LoCAIS E 
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pArA AS ENTIDADES INTErMuNICIpAIS – DI-
pLoMAS SETorIAIS)
EDoC/2019/954
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 2, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
07.01.2019”
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura apresentou a intervenção que a seguir 
se transcreve:
“ DECLArAçÃo
proposta de não aceitação da transferência de 
competências, nos termos e para os efeitos do 
artº 4º, nº 2, al. A), da Lei nº 50/2018, de 16 de 
agosto.
o pSD assinou em 18 de Abril do ano passa-
do uma declaração conjunta com o governo no 
sentido de impulsionar o processo de transfe-
rência de competências para as autarquias lo-
cais. 
o pSD é um partido de poder local e sempre 
teve uma visão reformista do Estado assente 
numa administração pública descentralizada.
É consabido que nesta matéria, o pSD pugnou 
por um caminho mais ambicioso, mas sempre 
tendo em conta com a especificidade e as dife-
rentes realidades de cada uma das autarquias.
Nesse sentido, em sede de negociação com o 
pSD, o governo aceitou as seguintes condições:
1. gradualismo na concretização das transferên-
cias - Se esta regra não fosse imposta pelo pSD, 
não haveria sequer a possibilidade de poder de-
liberar sobre a não aceitação e as competências 
seriam impostas em momento imediato à publi-
cação da lei-quadro. Era assim que determinava 
a proposta de lei até intervenção do pSD.
2. Consensualização com a ANMp -  os decre-
tos sectoriais não podem ser aprovados sem a 
consensualização e acordo prévio com a ANMp. 
3. Envelopes financeiros - Confirmação das 
verbas para o adequado exercício das novas 
competências, que deveriam estar atempada e 
previamente quantificados, por forma a ser in-
cluídos no fundo de financiamento da descen-
tralização (FDD) e considerado no orçamento 
de Estado de 2019. 
4. possibilidade de ajustamento conforme ava-
liação - Criação da Comissão de acompanha-
mento da descentralização para avaliar a ade-

quabilidade dos recursos financeiros para cada 
área de competências. 
A aprovação da lei-quadro pressupunha, por 
isso, que o governo aprovasse também os de-
cretos leis sectoriais e os envelopes financeiros 
associados a cada autarquia, com a identifi-
cação das verbas por área de competências a 
transferir, de modo a que estas, até ao dia 15 de 
Setembro, deliberassem se aceitavam exercer 
as novas competências no ano de 2019.
o governo, no entanto, não cumpriu e conti-
nua por fazer o que lhe compete. Até à data, 
só foram objeto de regulamentação, 11 dos 23 
diplomas sectoriais. 
De igual modo, o governo incumpriu também 
com a obrigação legal de inscrever os recur-
sos financeiros a atribuir às autarquias locais 
no fundo de financiamento de descentralização 
(FDD), inscrevendo apenas uma norma, a qual 
previa que os montantes a transferir para este 
fundo, fossem assegurados, em 2019, por mero 
despacho dos membros do governo. pretensão 
esta que, ainda por cima, foi rejeitada, em sede 
de votação do orçamento de Estado para 2019. 
por estas razões, nas últimas versões dos diplo-
mas, e ainda faltam mais de metade, há diferen-
tes datas de entrada em vigor e outras tantas 
alterações das datas de pronúncia das autar-
quias, sobre a não aceitação das áreas de com-
petências para 2019, que obriga as autarquias 
a fazer um cronograma para deliberar como é 
patente na proposta que nos é presente.
por outro lado, e em face às atribuições a des-
centralizar que em falta, as autarquias serão 
chamadas a pronunciar-se praticamente tantas 
vezes quantos sejam os diplomas sectoriais a 
promulgar.
Finalmente, é um absoluto contrassenso que 
as autarquias sejam obrigadas à pronúncia de 
aceitação ou recusa, sem que conheçam antes 
os envelopes financeiros. 
portanto, vivemos de novo, um quadro confu-
so, cujo procedimento não tem lógica, nem faz 
qualquer sentido.
Não era esta confusão que se esperava.
Mas o pSD mantém a sua coerência e pretende 
exigir que o governo cumpra o que foi acorda-
do e consensualizado com a ANMp.
É por demais conhecido o pendor reformista 
do pSD e nesta matéria de descentralização 
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não se compreenderia que não fôssemos parte 
da solução.
Assim, e porque assistimos com fundada preo-
cupação aos sistemáticos atrasos e trapalhadas 
do governo, que podem comprometer irreme-
diavelmente a transferência de novas compe-
tências na presente legislatura, o pSD mais uma 
vez se predispôs a facilitar o processo de des-
centralização e apresentou um projeto de re-
solução no parlamento, que com a abstenção 
do pS, permitiu que fosse aprovado, uma vez 
que todos os outros partidos votaram contra. o 
objetivo é de avançar e, neste sentido, o docu-
mento aprovado no que de essencial importa a 
nossa pronúncia, recomenda ao governo que:
1. Comunique às autarquias locais e entidades 
intermunicipais, até ao fim do mês de Janeiro 
de 2019, os mapas com os montantes de fun-
do de financiamento de descentralização, pro-
venientes de dotações inscritas nos programas 
orçamentais e no orçamento da Segurança So-
cial, a transferir para aquelas, bem como, a lista-
gem de todo o património também a transferir. 
2. Apresente à Assembleia da república até ao 
final do mês de Fevereiro de 2019, para discus-
são e aprovação, os mapas com os montantes 
do fundo de financiamento da descentraliza-
ção, provenientes de dotações inscritas nos 
programas orçamentais e no orçamento da Se-
gurança Social a transferir para as autarquias 
locais e entidades intermunicipais, bem como, 
os critérios e termos dos reforços deste fundo. 
3. Conceda um prazo de 60 dias, corridos, após 
a publicação da lei da Assembleia da república 
que estabelece os montantes do fundo de fi-
nanciamento descentralização, para os municí-
pios e entidades intermunicipais comunicarem 
à Direção-geral das Autarquias Locais, caso 
não pretendam exercer, no ano 2019, as com-
petências previstas nos decretos leis sectoriais 
publicados em Diário da república, permitindo 
uma única reunião dos seus órgãos deliberati-
vos.”
Esperamos apenas que o governo aceite esta 
recomendação, que também já foi viabilizada 
pelo pS e seja consequente na apresentação 
no parlamento de uma proposta neste sentido, 
que resolve desde logo o vazio legal denuncia-
do pela Câmara Municipal.
Assim permanecendo por concretizar a lei-qua-

dro, porquanto não existe consumação jurídica 
nem financeira, esta pronúncia de não aceita-
ção, permanece também irrelevante e extem-
porânea.
Não obstante, acompanhamos as reservas ma-
nifestadas pela Câmara Municipal e votaremos 
favoravelmente a proposta de não aceitação 
que nos é presente. 
Todavia não podemos deixar de reiterar, como 
antes, que a Câmara Municipal faça um efeti-
vo acompanhamento dos trabalhos da comis-
são independente para a descentralização, de 
modo a avaliar a adequabilidade dos recursos 
financeiros de cada área de competências a 
transferir e proceder, em tempo útil, à revisão 
dos respetivos valores, nomeadamente, os fixa-
dos para vila Nova de gaia, garantindo que to-
dos os custos associados direta e indiretamen-
te ao exercício das competências a transferir, 
estejam devidamente refletidos e que estas não 
representarão qualquer encargo adicional para 
o município.
vila Nova de gaia, 14 de janeiro de 2018
o grupo de vereadores do pSD”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar, nos termos propostos, o seguinte:
- deliberar, em reforço das deliberações toma-
das em setembro, pela não aceitação de todas 
as transferências das competências no ano de 
2019 cujos diplomas setoriais foram já publi-
cados (identificados no Quadro I) e posterior 
envio, dentro dos prazos legalmente fixados e 
supra identificados, à Direção-geral das Autar-
quias Locais (DgAL);
- que a deliberação pelos órgãos municipais to-
mada no âmbito do ponto anterior seja votada 
e comunicada à DgAL individualmente por di-
ploma setorial constante do quadro I;
- continuar a pugnar pela concretização do 
processo de descentralização, com clareza de 
meios e de responsabilidades municipais;
- assumir a reanálise desta decisão até 30 de 
junho de 2019, com efeitos para 2020, já com a 
devida clarificação, assim se espera, dos Diplo-
mas setoriais e da sua tradução financeira.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to a aprovação da Assembleia Municipal.
CoNCESSÃo DE ACorDo FAvorÁvEL À 
TrANSFErÊNCIA DE CoMpETÊNCIAS, Do ES-
TADo pArA A ÁrEA METropoLITANA Do 
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porTo, prEvISTAS NoS DIpLoMAS SETo-
rIAIS, NAS ÁrEAS DA proMoçÃo TurÍSTICA 
INTErNA SuB-rEgIoNAL (DECrETo-LEI Nº 
99/2018), JuSTIçA (DECrETo-LEI Nº 101/2018, 
FuNDoS EuropEuS E progrAMAS DE CAp-
TAçÃo DE INvESTIMENTo (DECrETo-LEI Nº 
102/2018) E ApoIo ÀS EQuIpAS DE INTEr-
vENçÃo pErMANENTE DE BoMBEIroS vo-
LuNTÁrIoS (DECrETo-LEI Nº 103/2018)
EDoC/2019/956
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 3, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
07.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, nos 
termos propostos e das disposições conjuga-
das dos artigos 30º, nº 2, da Lei nº 50/2018, 4º, 
nº 1, do Decreto-Lei nº 99/2018, 9º, nº 1, do De-
creto-Lei nº 101/2018, 4º, nº 1, do Decreto-Lei nº 
102/2018 e 5º, nº 1, do Decreto-Lei nº 103/2018 
e da alínea ccc), do nº 1, do art.º 33º da Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro, submeter à apre-
ciação da Assembleia Municipal a concessão 
de acordo favorável à transferência de compe-
tências, do Estado para a Área Metropolitana 
do porto, previstas nos diplomas setoriais em 
referência, nas áreas da promoção turística in-
terna sub-regional (Decreto-Lei nº 99/2018), 
justiça (Decreto-Lei nº 101/2018), fundos euro-
peus e programas de captação de investimento 
(Decreto-Lei nº 102/2018) e apoio às equipas 
de intervenção permanente de bombeiros vo-
luntários (Decreto-Lei nº 103/2018).
CEDÊNCIA grATuITA DE TErrENoS Ao Do-
MÍNIo pÚBLICo – gAvETo DA ruA Do FIAL 
CoM A QuINTA DA SErpENTE
EDoC/2018/65388
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 4, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.12.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar e aceitar a cedência gratuita 
do terreno para o domínio público municipal e 
respetiva avaliação, sito no gaveto da rua do 
Fial com a Quinta da Serpente, nos termos in-
formados.

CEDÊNCIA grATuITA Do CINE TEATro 
EDuArDo BrAZÃo, pArA A rEALIZAçÃo 
Do 8º CICLo DE CoNvErSAS AMpLAS - CCA, 
A rEALIZAr No DIA 03 DE FEvErEIro DE 
2019, SoLICITADo pELA pArÓQuIA DE vILAr 
Do pArAÍSo
EDoC/2018/73184
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 5, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.12.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a cedência gratuita do Cine Teatro Eduardo 
Brazão, para a realização do “8º Ciclo de Con-
versas Amplas – CCA”, no dia 03 de fevereiro de 
2019, solicitado pela paróquia de vilar do paraí-
so, nos termos informados.
CEDÊNCIA grATuITA Do ESpAço CorpuS 
ChrISTI, pArA A rEALIZAçÃo DE uMA pA-
LESTrA SoBrE A ESpIrITuALIDADE E FELI-
CIDADE, A rEALIZAr No DIA 18 DE JANEIro 
DE 2019, SoLICITADo pELo MovIMENTo DE 
CIDADÃoS por gAIA - MCg
EDoC/2018/76479
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 6, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.12.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a cedência gratuita do Espaço Corpus 
Christi, para a realização de uma palestra sobre 
a “Espiritualidade e Felicidade”, no dia 18 de ja-
neiro de 2019, solicitado pelo Movimento de Ci-
dadãos por gaia - MCg, nos termos informados.
CEDÊNCIA grATuITA Do AuDITÓrIo Do So-
LAr CoNDES DE rESENDE, pArA A rEALIZA-
çÃo DE uMA CoNFErÊNCIA CoM A TEMÁTI-
CA “MoBILIDADE”, A rEALIZAr No DIA 12 DE 
JANEIro DE 2019, SoLICITADo pELo pArTI-
Do SoCIAL DEMoCrATA – JuvENTuDE So-
CIAL DEMoCrATA – SECçÃo CoNCELhIA DE 
vILA NovA DE gAIA
EDoC/2018/78573
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 7, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
07.01.2019”
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o ponto foi retirado da ordem do dia.
propoSTA DE ATrIBuIçÃo DA BoLSA rI-
CArDo QuArESMA 2018
EDoC/2018/76539
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 8, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.12.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a proposta de atribuição da Bolsa ri-
cardo Quaresma 2018, nos termos propostos.
propoSTA DE rETIFICAçÃo DA pLANTA DE 
rEpArCELAMENTo DA opErAçÃo DE rE-
pArCELAMENTo rELATIvA À “uNIDADE DE 
EXECuçÃo DA ENvoLvENTE À AvENIDA ATÉ 
Ao MAr, Troço ENTrE o LArgo DA CABINE 
E A ruA DA LAvourA”, FrEguESIA DA MA-
DALENA
EDoC/2018/78095
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 9, 
apenas no original.
o presente assunto foi retirado da ordem do 
dia, porque tem de ser analisado numa reunião 
pública.
MINuTA Do CoNTrATo DE FINANCIAMEN-
To rEEMBoLSÁvEL pArA FINANCIAMENTo 
pArCIAL DA CoNTrApArTIDA NACIoNAL 
DA opErAçÃo porTugAL 2020 NorTE-05-
-1406-FEDEr-000042 – proLoNgAMENTo 
DA vL7 (AvENIDA EugÉNIo DE ANDrADE) 
ATÉ À ruA Do LouTEIro (vL3 – AvENIDA 
ATÉ Ao MAr) – AuTorIZAçÃo DE CoNTrA-
TAçÃo DE FINANCIAMENTo
EDoC/2018/65918
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 10, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
03.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, au-
torizar a contratação do financiamento e apro-
var a minuta do contrato de financiamento 
reembolsável para financiamento parcial da 
contrapartida nacional da operação portugal 
2020 NorTE-05-1406-FEDEr-000042 - pro-
longamento da vL7 (Avenida Eugénio de An-
drade) até à rua do Loureiro (vL3-Avenida até 
ao Mar), nos termos informados.

Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to à Assembleia Municipal para autorizar a im-
putação dos encargos do financiamento.
MINuTA Do CoNTrATo DE FINANCIAMEN-
To rEEMBoLSÁvEL pArA FINANCIAMENTo 
pArCIAL DA CoNTrApArTIDA NACIoNAL 
DA opErAçÃo porTugAL 2020 NorTE-05-
-4943-FEDEr-000087 – rEABILITAçÃo DE 
EDIFÍCIoS – rEABILITAr pArA INCLuIr (ES-
pAço pÚBLICo) – 1ª FASE – ArrANJoS EXTE-
rIorES DE vILA D’ESTE – AuTorIZAçÃo DE 
CoNTrATAçÃo DE FINANCIAMENTo
EDoC/2018/65923
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 11, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
03.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, au-
torizar a contratação do financiamento e apro-
var a minuta do contrato de financiamento 
reembolsável para financiamento parcial da 
contrapartida nacional da operação portugal 
2020 NorTE-05-4943-FEDEr-000087 - rea-
bilitação de Edifícios - reabilitar para Incluir 
(espaço público) – 1ºfase – Arranjos Exteriores 
de vila d’Este, nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to à Assembleia Municipal para autorizar a im-
putação dos encargos do financiamento.
MINuTA Do CoNTrATo DE FINANCIAMEN-
To rEEMBoLSÁvEL pArA FINANCIAMENTo 
pArCIAL DA CoNTrApArTIDA NACIoNAL 
DA opErAçÃo porTugAL 2020 poSEur-
02-1810-FC-000091 – CoNSoLIDAçÃo DA ES-
CArpA DA SErrA Do pILAr – AuTorIZAçÃo 
DE CoNTrATAçÃo DE FINANCIAMENTo
EDoC/2018/70520
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 12, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
03.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, au-
torizar a contratação do financiamento e apro-
var a minuta do contrato de financiamento 
reembolsável para financiamento parcial da 
contrapartida nacional da operação portugal 
2020 poSEur-02-1810-FC-000091 – Consoli-
dação da Escarpa da Serra do pilar, nos termos 
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informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to à Assembleia Municipal para autorizar a im-
putação dos encargos do financiamento.
MINuTA Do CoNTrATo DE FINANCIAMEN-
To rEEMBoLSÁvEL pArA FINANCIAMENTo 
pArCIAL DA CoNTrApArTIDA NACIoNAL 
DA opErAçÃo porTugAL 2020 NorTE-08-
-5673-FEDEr-000089 – ESCoLA BÁSICA DE 
vALADArES – AuTorIZAçÃo DE CoNTrATA-
çÃo DE FINANCIAMENTo
EDoC/2018/65597
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 13, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
03.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, au-
torizar a contratação do financiamento e apro-
var a minuta do contrato de financiamento 
reembolsável para financiamento parcial da 
contrapartida nacional da operação portugal 
2020 NorTE-08-5673-FEDEr-000089 – Esco-
la Básica de valadares, nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to à Assembleia Municipal para autorizar a im-
putação dos encargos do financiamento.
MINuTA Do CoNTrATo DE FINANCIAMEN-
To rEEMBoLSÁvEL pArA FINANCIAMENTo 
pArCIAL DA CoNTrApArTIDA NACIoNAL 
DA opErAçÃo porTugAL 2020 NorTE-05-
-4943-FEDEr-000023 – rEABILITAçÃo DE 
EDIFÍCIoS – rEABILITAr pArA INCLuIr (ES-
pAço pÚBLICo) – 1ª FASE – AuTorIZAçÃo DE 
CoNTrATAçÃo DE FINANCIAMENTo
EDoC/2018/63107
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 14, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
03.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, auto-
rizar a contratação do financiamento e aprovar 
a minuta do contrato de financiamento reem-
bolsável para financiamento parcial da contra-
partida nacional da operação portugal 2020 
NorTE-05-4943-FEDEr-000023 – reabilita-
ção de Edifícios – reabilitar para Incluir (espaço 
público) – 1ª Fase, nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-

to à Assembleia Municipal para autorizar a im-
putação dos encargos do financiamento.
MINuTA Do CoNTrATo DE FINANCIAMEN-
To rEEMBoLSÁvEL pArA FINANCIAMENTo 
pArCIAL DA CoNTrApArTIDA NACIoNAL 
DA opErAçÃo porTugAL 2020 NorTE-08-
-5673-FEDEr-000124 – ESCoLA BÁSICA Dr. 
CoSTA MAToS – AuTorIZAçÃo DE CoNTrA-
TAçÃo DE FINANCIAMENTo
EDoC/2018/65921
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 15, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
03.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, auto-
rizar a contratação do financiamento e aprovar 
a minuta do contrato de financiamento reem-
bolsável para financiamento parcial da contra-
partida nacional da operação portugal 2020 
NorTE-08-5673-FEDEr-000124 – Escola Bási-
ca Dr. Costa Matos, nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to à Assembleia Municipal para autorizar a im-
putação dos encargos do financiamento.
MINuTA Do CoNTrATo DE FINANCIAMEN-
To rEEMBoLSÁvEL pArA FINANCIAMENTo 
pArCIAL DA CoNTrApArTIDA NACIoNAL 
DA opErAçÃo porTugAL 2020 NorTE-08-
-5673-FEDEr-000107 – ESCoLA BÁSICA 
SophIA DE MELLo BrEYNEr, Corvo – Au-
TorIZAçÃo DE CoNTrATAçÃo DE FINAN-
CIAMENTo
EDoC/2018/65917
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 16, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
03.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, au-
torizar a contratação do financiamento e apro-
var a minuta do contrato de financiamento 
reembolsável para financiamento parcial da 
contrapartida nacional da operação portugal 
2020 NorTE-08-5673-FEDEr-000107 – Esco-
la Básica Sophia de Mello Breyner, Corvo, nos 
termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to à Assembleia Municipal para autorizar a im-
putação dos encargos do financiamento.
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MINuTA Do CoNTrATo DE FINANCIAMEN-
To rEEMBoLSÁvEL pArA FINANCIAMENTo 
pArCIAL DA CoNTrApArTIDA NACIoNAL 
DA opErAçÃo porTugAL 2020 NorTE-05-
-1406-FEDEr-000145 – IMpLEMENTAçÃo DE 
SoLuçÕES DE MELhorIA DA ACESSIBILIDA-
DE DE CANAIS pEDoNAIS E CLICÁvEIS EM 
LoCAIS DE rISCo – 2ª FASE – AuTorIZAçÃo 
DE CoNTrATAçÃo DE FINANCIAMENTo
EDoC/2018/65927
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 17, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
03.01.2019” 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, au-
torizar a contratação do financiamento e apro-
var a minuta do contrato de financiamento 
reembolsável para financiamento parcial da 
contrapartida nacional da operação portugal 
2020 NorTE-05-1406-FEDEr-000145 – Imple-
mentação de soluções de melhoria da acessibi-
lidade de canais pedonais e clicáveis em locais 
de risco – 2ª Fase, nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to à Assembleia Municipal para autorizar a im-
putação dos encargos do financiamento.
MINuTA Do CoNTrATo DE FINANCIAMEN-
To rEEMBoLSÁvEL pArA FINANCIAMENTo 
pArCIAL DA CoNTrApArTIDA NACIoNAL 
DA opErAçÃo porTugAL 2020 NorTE-05-
-2316-FEDEr-000035 – rEABILITAçÃo DE 
EDIFÍCIoS NA pLATAForMA CIDADE (IN-
CLuIr CENTro hISTÓrICo) – AuTorIZAçÃo 
DE CoNTrATAçÃo DE FINANCIAMENTo
EDoC/2018/65920
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 18, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
03.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, au-
torizar a contratação do financiamento e apro-
var a minuta do contrato de financiamento 
reembolsável para financiamento parcial da 
contrapartida nacional da operação portugal 
2020 NorTE-05-2316-FEDEr-000035 – rea-
bilitação de edifícios na plataforma Cidade (in-
clui Centro histórico, nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-

to à Assembleia Municipal para autorizar a im-
putação dos encargos do financiamento.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS por SErvIçoS prESTADoS pELA 
poLÍCIA MuNICIpAL, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “vIA SACrA”, rEALIZADo 
No DIA 15 DE MArço DE 2018, No vALor DE 
€96,88 (NovENTA E SEIS EuroS E oITENTA 
E oITo CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA ASSo-
CIAçÃo CENTro MArIA NAZArÉ
EDoC/2018/5841
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 19, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
09.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas por serviços prestados pela polícia 
municipal, relativa à realização do evento “via 
Sacra”, realizado no dia 15 de março de 2018, no 
valor de €96,88 (noventa e seis euros e oiten-
ta e oito cêntimos), solicitado pela Associação 
Centro Maria Nazaré, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS por SErvIçoS prESTADoS pELA po-
LÍCIA MuNICIpAL, rELATIvA À rEALIZAçÃo 
Do EvENTo “vIA SACrA”, rEALIZADo No 
DIA 28 DE MArço DE 2018, No vALor DE 
€96,88 (NovENTA E SEIS EuroS E oITENTA 
E oITo CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA uNIÃo 
DE FrEguESIAS DE SANDIM, oLIvAL, LEvEr 
E CrESTuMA
EDoC/2018/5726
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 20, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
09.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas por serviços prestados pela polícia 
municipal, relativa à realização do evento “via 
Sacra”, realizado no dia 28 de março de 2018, 
no valor de €96,88 (noventa e seis euros e oi-
tenta e oito cêntimos), solicitado pela união de 
Freguesias de Sandim, olival, Lever e Crestuma, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS por SErvIçoS prESTADoS pELA po-
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LÍCIA MuNICIpAL, rELATIvA À rEALIZAçÃo 
Do EvENTo “proCISSÃo Do SENhor DoS 
pASSoS”, rEALIZADo No DIA 11 DE MArço 
DE 2018, No vALor DE €193,76 (CENTo E 
NovENTA E TrÊS EuroS E SETENTA E SEIS 
CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA uNIÃo DE 
FrEguESIAS DE grIJÓ E SErMoNDE
EDoC/2018/13372
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 21, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
09.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas por serviços prestados pela polícia 
municipal, relativa à realização do evento “pro-
cissão do Senhor dos passos”, realizado no dia 
11 de março de 2018, no valor de €193,76 (cen-
to e noventa e três euros e setenta e seis cên-
timos), solicitado pela união de Freguesias de 
grijó e Sermonde, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS por SErvIçoS prESTADoS pELA po-
LÍCIA MuNICIpAL, rELATIvA À rEALIZAçÃo 
Do EvENTo “vIA SACrA DE SÃo vICENTE”, 
rEALIZADo No DIA 16 DE FEvErEIro DE 
2018, No vALor DE €153,56 (CENTo E CIN-
QuENTA E TrÊS EuroS E CINQuENTA E SEIS 
CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA uNIÃo DE 
FrEguESIAS DE grIJÓ E SErMoNDE
EDoC/2018/4684
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 22, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
09.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas por serviços prestados pela polícia 
municipal, relativa à realização do evento “via 
Sacra de São vicente”, realizado no dia 16 de 
fevereiro de 2018, no valor de €153,56 (cento e 
cinquenta e três euros e cinquenta e seis cên-
timos), solicitado pela união de Freguesias de 
grijó e Sermonde, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS por SErvIçoS prESTADoS pELA po-
LÍCIA MuNICIpAL, rELATIvA À rEALIZAçÃo 
Do EvENTo “vIA SACrA DA SENhorA DA 

horA”, rEALIZADo No DIA 09 DE MArço 
DE 2018, No vALor DE €96,88 (NovENTA E 
SEIS EuroS E oITENTA E oITo CÊNTIMoS), 
SoLICITADo pELA uNIÃo DE FrEguESIAS DE 
grIJÓ E SErMoNDE
EDoC/2018/13281
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 23, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
09.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas por serviços prestados pela polícia 
municipal, relativa à realização do evento “via 
Sacra da Senhora da hora”, realizado no dia 07 
de março de 2018, no valor de €96,88 (noventa 
e seis euros e oitenta e oito cêntimos), solicita-
do pela união de Freguesias de grijó e Sermon-
de, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS por SErvIçoS prESTADoS pELA 
poLÍCIA MuNICIpAL, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “vIA SACrA DA SENho-
rA DIvINA provIDÊNCIA”, rEALIZADo No 
DIA 02 DE MArço DE 2018, No vALor DE 
€153,56 (CENTo E CINQuENTA E TrÊS EuroS 
E CINQuENTA E SEIS CÊNTIMoS), SoLICITA-
Do pELA uNIÃo DE FrEguESIAS DE grIJÓ E 
SErMoNDE
EDoC/2018/11931
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 24, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
09.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas por serviços prestados pela polícia 
municipal, relativa à realização do evento “via 
Sacra da Senhora Divina providência”, reali-
zado no dia 02 de março de 2018, no valor de 
€153,56 (cento e cinquenta e três euros e cin-
quenta e seis cêntimos), solicitado pela união 
de Freguesias de grijó e Sermonde, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS por SErvIçoS prESTADoS pELA po-
LÍCIA MuNICIpAL, rELATIvA À rEALIZAçÃo 
Do EvENTo “vIA SACrA NoSSA SENhorA 
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DA SoLEDADE”, rEALIZADo No DIA 10 DE 
MArço DE 2018, No vALor DE €96,88 (No-
vENTA E SEIS EuroS E oITENTA E oITo CÊN-
TIMoS), SoLICITADo pELA uNIÃo DE FrE-
guESIAS DE grIJÓ E SErMoNDE
EDoC/2018/13371
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 25, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
09.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas por serviços prestados pela polícia 
municipal, relativa à realização do evento “via 
Sacra Nossa Senhora da Soledade”, realizado 
no dia 10 de março de 2018, no valor de €96,88 
(noventa e seis euros e oitenta e oito cêntimos), 
solicitado pela união de Freguesias de grijó e 
Sermonde, nos termos informados.
CANDIDATurA proJETo ESCoLA oFICINA – 
CoMpArTICIpAçÃo
EDoC/2018/69019
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 26, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
09.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a contribuição privada, nos termos pro-
postos.

DeParTaMeNTo De PeSSoaL
propoSTA DE MoBILIDADES pArA A AuTo-
rIDADE rEgIoNAL DE SAÚDE – rEguLArI-
ZAçÃo DoS vÍNCuLoS prECÁrIoS NA SE-
QuÊNCIA DE propoSTAS DE MoBILIDADE
EDoC/2018/78449
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 27, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “Autorizo. À Câma-
ra. 02.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o recrutamento de oito dos candidatos 
aprovados e a mobilidade dos postos necessá-
rios dentro do mapa de pessoal, bem como, a 
atualização da informação remetida à DgAL, 
nos termos informados.

DeParTaMeNTo De aSSUNToS JUrÍDiCoS
INForMAçÃo 356/DC C/SENTENçA proC. 
2501/17.2BEprT CTT – CorrEIoS DE porTu-
gAL, SA
EDoC/2018/76913
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 28, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.12.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a não interposição de recurso, nos ter-
mos informados.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues pediu à Diretora Municipal 
de Administração e Finanças para notificar o 
Tribunal de Contas da sentença e da regulari-
dade da respetiva relevação contabilística.
proC. Nº 94206/17.6YIprT AçÃo ESpECIAL 
CuMprIMENTo oBrIgAçÕES JuÍZo LoCAL 
CÍvEL DE vILA NovA DE gAIA – JuÍZ 5, AuTo-
rA: goNDoMADEIrAS – MArTINS & FILhoS, 
LDA, rÉu: MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA
EDoC/2018/77708
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 29, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.12.2018”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
propoSTA FINAL Do proJETo DE rEguLA-
MENTo DAS INSÍgNIAS E DISTINçÕES hoNo-
rÍFICAS DE vILA NovA DE gAIA E rESpETIvA 
NoTA JuSTIFICATIvA
EDoC/2018/47390
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 30, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.12.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a proposta final do projeto de regula-
mento das Insígnias e Distinções honoríficas de 
vila Nova de gaia e respetiva Nota Justificativa, 
nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to a aprovação da Assembleia Municipal.
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DireÇÃo MUNiCiPaL De aDMiNiSTraÇÃo e 
FiNaNÇaS

proCEDIMENTo ADMINISTrATIvo CoNDu-
CENTE À CoNTrATAçÃo DE uM EMprÉS-
TIMo DE CurTo prAZo (ATÉ Ao MoNTAN-
TE DE €7.500.000,00), NA MoDALIDADE DE 
CoNTA CorrENTE, pArA 2019 
EDoC 2018/68265
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 31, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
09.01.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar as cláusulas contratuais do 
Contrato de Abertura de Crédito a Curto prazo 
na Modalidade de Conta Corrente a celebrar en-
tre o Banco Santander Totta, S.A. e o Município 
de vila Nova de gaia, nos termos apresentados.
EXproprIAçÃo DESTINADA Ao proJETo 
CrIAçÃo Do CorrEDor BuS NA AvENIDA 
vASCo DA gAMA ENTrE A AvENIDA D. JoÃo 
II (vL9) E A roTuNDA DoS ArCoS Do SAr-
DÃo – FrEguESIA DE oLIvEIrA Do Douro 
– pArCELA 7 – AprovAçÃo DE MoNTANTE
EDoC/2019/281
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 32, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
09.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a aquisição por via do direito priva-
do da parcela 7 da expropriação destinada ao 
projeto de Criação do Corredor BuS na Ave-
nida vasco da gama, entre a Avenida D. João 
II (vL9) e a rotunda dos Arcos do Sardão, na 
freguesia de oliveira do Douro, pelo montan-
te de €24.000,00 a atribuir aos expropriados 
Luís Filipe dos Santos Silva e Miguel ângelo dos 
Santos Silva, nos termos informados.
EXproprIAçÃo DESTINADA Ao proJETo 
CrIAçÃo Do CorrEDor BuS NA AvENIDA 
vASCo DA gAMA ENTrE A AvENIDA D. JoÃo 
II (vL9) E A roTuNDA DoS ArCoS Do SAr-
DÃo – FrEguESIA DE oLIvEIrA Do Douro 
– pArCELA 8 – AprovAçÃo DE MoNTANTE
EDoC/2019/662
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 

que se anexa no final por fotocópia sob o nº 33, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
09.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a aquisição por via do direito priva-
do da parcela 8 da expropriação destinada ao 
projeto de Criação do Corredor BuS na Aveni-
da vasco da gama, entre a Avenida D. João II 
(vL9) e a rotunda dos Arcos do Sardão, na fre-
guesia de oliveira do Douro, pelo montante de 
€2.370,82 a atribuir ao expropriado, nos termos 
informados.
ACorDo DE CoopErAçÃo A CELEBrAr EN-
TrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA E 
o MuNICÍpIo Do porTo TENDo EM vISTA A 
pArTILhA DE rESpoNSABILIDADES pELoS 
CuSToS INErENTES Ao CoNTrATo DE For-
NECIMENTo DE ENErgIA rELATIvo À INSTA-
LAçÃo ELÉTrICA DA poNTE Do INFANTE
EDoC/2018/79356
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 34, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “Aprovo. À Câmara 
para ratificação. 27.12.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, rati-
ficar o despacho do Sr. presidente datado de 
27.12.2018 que aprovou o Acordo de Coopera-
ção a celebrar entre o Município de vila Nova 
de gaia e o Município do porto, tendo em vis-
ta a partilha de responsabilidades pelos custos 
inerentes ao contrato de fornecimento de ener-
gia relativo à instalação elétrica da ponte do In-
fante, nos termos apresentados.
rETIFICAçÃo Ao ACorDo DE CoLABorA-
çÃo A CELEBrAr ENTrE o MuNICÍpIo DE 
vILA NovA DE gAIA E A uNIÃo DE FrEguE-
SIAS DE guLpILhArES E vALADArES pArA 
SuBSTITuIçÃo Do rELvADo Do CAMpo DE 
FuTEBoL Do guLpILhArES
EDoC/2018/60365
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 35, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.27.12.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a retificação ao Acordo de Colabora-
ção a celebrar entre o Município de vila Nova 
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de gaia e a união de Freguesias de gulpilhares 
e valadares, nos termos apresentados.
proToCoLo DE ASSoCIAçÃo Ao CoNTrA-
To LoCAL DE SEgurANçA DE vILA NovA DE 
gAIA A CELEBrAr ENTrE A ÁrEA govEr-
NATIvA DA ADMINISTrAçÃo INTErNA, A Câ-
MArA MuNICIpAL DE vILA NovA DE gAIA E 
A ASSoCIAçÃo STrEET’S SouL CoM vISTA À 
prEvENçÃo DA DELINQuÊNCIA JuvENIL, À 
rEDuçÃo DE vuLNErABILIDADES SoCIAIS E 
À proMoçÃo DA CIDADANIA E DA IguALDA-
DE DE gÉNEro
EDoC/2019/424
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 36, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.09.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o protocolo de Associação ao Contra-
to Local de Segurança de vila Nova de gaia a 
celebrar entre a Área governativa da Adminis-
tração Interna, a Câmara Municipal de vila Nova 
de gaia e a Associação Street’s Soul, com vista 
à prevenção da delinquência juvenil, à redução 
de vulnerabilidades sociais e à promoção da ci-
dadania e da igualdade de género, nos termos 
apresentados.
rESuMo 2018 – SErvIçoS DE TÁXI “ShuTTLE 
oN DEMAND”
EDoC/2019/1649
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 37, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.09.01.2019”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA uTILIZAçÃo Do AuDITÓrIo 
DA ASSEMBLEIA MuNICIpAL, No vALor To-
TAL DE €205,94 (DuZENToS E CINCo EuroS 
E NovENTA E QuATro CÊNTIMoS), proC. 
13/18, SoLICITADo por DANIEL SEABrA – 
uNIvErSIDADE FErNANDo pESSoA
EDoC/2018/79702
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 38, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.07.01.2019”

Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pela utilização do auditório da Assem-
bleia Municipal, no valor total de €205,94 (du-
zentos e cinco euros e noventa e quatro cênti-
mos), proc. 13/18, solicitado por Daniel Seabra 
– universidade Fernando pessoa, nos termos 
informados.
CEDÊNCIA DAS pArCELAS p3 E p4 No âMBI-
To DA rEQuALIFICAçÃo DA ruA oLIvA TE-
LES – 2ª FASE
EDoC/2017/54833
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 39, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.09.01.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar a cedência das parcelas p3 e 
p4, no âmbito da requalificação da rua oliva 
Teles – 2ª fase, nos termos informados.
rENÚNCIA Ao DIrEITo DE SupErFÍCIE Do 
LoTE Nº 9 DA urBANIZAçÃo DE rIBES – FrE-
guESIA DE CANELAS
EDoC/2018/61865
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 40, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.09.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a renúncia ao direito de superfície do 
lote nº 99 da urbanização de ribes – freguesia 
de Canelas, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €71,70 (SETENTA E uM Eu-
roS E SETENTA CÊNTIMoS), pArA DESLoCA-
çÃo À BIBLIoTECA MuNICIpAL DE gAIA, No 
DIA 28 DE NovEMBro DE 2018, SoLICITADo 
pELA ASSoCIAçÃo DE pAIS DA ESCoLA BÁ-
SICA DE IgrEJA E LAvADorES DE oLIvAL
EDoC/2018/72565
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 41, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.27.12.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
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aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €71,70 (setenta e um euros e setenta 
cêntimos), para deslocação à Biblioteca Muni-
cipal de gaia, no dia 28 de novembro de 2018, 
solicitado pela Associação de pais da Escola 
Básica de Igreja e Lavadores de olival, nos ter-
mos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €127,47 (CENTo E vINTE 
E SETE EuroS E QuArENTA E SETE CÊNTI-
MoS), pArA DESLoCAçÃo Ao porTo, No 
DIA 09 DE DEZEMBro DE 2018, SoLICITADo 
pELA TuNA JuvENIL DE SErMoNDE
EDoC/2018/75479
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 42, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.27.12.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade,  
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor €127,47 (cento e vinte e 
sete euros e quarenta e sete cêntimos), ou seja, 
o valor de €89,22 (oitenta e nove euros e vin-
te e dois cêntimos), para deslocação ao porto, 
no dia 09 de dezembro de 2018, solicitado pela 
Tuna Juvenil de Sermonde, nos termos informa-
dos.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €47,48 (QuArENTA E SETE 
EuroS E QuArENTA E oITo CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo A SErrALvES, No DIA 
11 DE DEZEMBro DE 2018, SoLICITADo pELA 
ESCoLA BÁSICA Dr. CoSTA MAToS
EDoC/2018/75793
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 43, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.27.12.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €47,48 (quarenta e sete euros e qua-
renta e oito cêntimos), para deslocação a Ser-
ralves, no dia 11 de dezembro de 2018, solicitado 

pela Escola Básica Dr. Costa Matos, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €416,95 (QuATroCENToS 
E DEZASSEIS EuroS E NovENTA E CINCo 
CÊNTIMoS), pArA DESLoCAçÃo A vIANA 
Do CASTELo, NoS DIAS 07 E 08 DE DEZEM-
Bro DE 2018, SoLICITADo pELA AppACDM / 
vILA NovA DE gAIA
EDoC/2018/74641
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 44, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.27.12.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €416,95 (quatrocentos e dezasseis eu-
ros e noventa e cinco cêntimos), para desloca-
ção a viana do Castelo, nos dias 07 e 08 de 
dezembro de 2018, solicitado pela AppACDM / 
vila Nova de gaia, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €169,96 (CENTo E SESSEN-
TA E NovE EuroS E NovENTA E SEIS CÊNTI-
MoS), pArA DESLoCAçÃo A AvEIro, No DIA 
11 DE DEZEMBro DE 2018, SoLICITADo pELo 
SErvIço DE pSIQuIATrIA E SAÚDE MENTAL 
Do C.h.v.N.g./E.
EDoC/2018/75982
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 45, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.27.12.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €169,96 (cento e sessenta e nove euros 
e noventa e seis cêntimos), para deslocação a 
Aveiro, no dia 11 de dezembro de 2018, solicita-
do pelo Serviço de psiquiatria e Saúde Mental 
do C.h.v.N.g./E., nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €227,20 (DuZENToS E vIN-
TE E SETE EuroS E vINTE CÊNTIMoS), pArA 
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DESLoCAçÃo A AvEIro, No DIA 02 DE DE-
ZEMBro DE 2018, SoLICITADo pELo FuTE-
BoL CLuBE DE gAIA
EDoC/2018/73793
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 46, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.27.12.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor €227,20 (duzentos e 
vinte e sete euros e vinte cêntimos), ou seja, o 
valor de €159,04 (cento e cinquenta e nove eu-
ros e quatro cêntimos) para deslocação a Avei-
ro, no dia 02 de dezembro de 2018, solicitado 
pelo Futebol Clube de gaia, nos termos infor-
mados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS Mu-
NICIpAIS, No vALor €385,71 (TrEZENToS E 
oITENTA E CINCo EuroS E SETENTA E uM 
CÊNTIMoS), pArA DESLoCAçÃo A BAIÃo, 
No DIA 02 DE DEZEMBro DE 2018, SoLICITA-
Do pELA ASSoCIAçÃo DoS BoMBEIroS Do 
QuADro DE hoNrA DE vILA NovA DE gAIA
EDoC/2018/73788
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 47, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.27.12.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €385,71 (trezentos e oitenta e cinco 
euros e setenta e um cêntimos), para desloca-
ção a Baião, no dia 02 de dezembro de 2018, 
solicitado pela Associação dos Bombeiros do 
Quadro de honra de vila Nova de gaia, nos ter-
mos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €83,91 (oITENTA E TrÊS 
EuroS E NovENTA E uM CÊNTIMoS), pArA 
DESLoCAçÃo Ao FÓruM DA MAIA, No DIA 
12 DE DEZEMBro DE 2018, SoLICITADo pELo 
CENTro pAroQuIAL SÃo JoÃo BApTISTA 
DE CANELAS

EDoC/2018/76199
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 48, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.28.12.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €83,91 (oitenta e três euros e noventa 
e um cêntimos), para deslocação ao Fórum da 
Maia, no dia 12 de dezembro de 2018, solicitado 
pelo Centro paroquial São João Baptista de Ca-
nelas, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €124,40 (CENTo E vINTE 
E QuATro EuroS E QuArENTA CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo No âMBITo Do DIA IN-
TErNACIoNAL Do voLuNTÁrIo / gAIA, No 
DIA 05 DE DEZEMBro DE 2018, SoLICITADo 
pELA LIgA DoS AMIgoS Do CENTro hoSpI-
TALAr DE gAIA
EDoC/2018/74406
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 49, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.27.12.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €124,40 (cento e vinte e quatro euros 
e quarenta cêntimos), para deslocação no âm-
bito do Dia Internacional do voluntário / gaia, 
no dia 05 de dezembro de 2018, solicitado pela 
Liga dos Amigos do Centro hospitalar de gaia, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €113,78 (CENTo E TrEZE 
EuroS E SETENTA E oITo CÊNTIMoS), pArA 
DESLoCAçÃo Ao FÓruM DA MAIA, No DIA 
11 DE DEZEMBro DE 2018, SoLICITADo pELA 
ASSoCIAçÃo DE pAIS Do JArDIM DE INFâN-
CIA DE pAINçAIS
EDoC/2018/75889
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 50, 
apenas no original.
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Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.27.12.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €113,78 (cento e treze euros e setenta 
e oito cêntimos), para deslocação ao Fórum da 
Maia, no dia 11 de dezembro de 2018, solicitado 
pela Associação de pais do Jardim de Infância 
de painçais, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €121,34 (CENTo E vINTE E 
uM EuroS E TrINTA E QuATro CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo Ao porTo, No DIA 09 
DE DEZEMBro DE 2018, SoLICITADo pELA 
ASSoCIAçÃo rECrEATIvA E CuLTurAL DE 
SErZEDo
EDoC/2018/75522
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 51, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.27.12.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor €121,34 (cento e vin-
te e um euros e trinta e quatro cêntimos), ou 
seja, €84,94 (oitenta e quatro euros e noventa 
e quatro cêntimos), para deslocação ao porto, 
no dia 09 de dezembro de 2018, solicitado pela 
Associação recreativa e Cultural de Serzedo, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS Mu-
NICIpAIS, No vALor €37,36 (TrINTA E SETE 
EuroS E TrINTA E SEIS CÊNTIMoS), pArA 
DESLoCAçÃo Ao porTo, No DIA 04 DE DE-
ZEMBro DE 2018, SoLICITADo pELA ESCoLA 
BÁSICA Do SArDÃo
EDoC/2018/73858
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 52, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.27.12.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 

no valor €37,36 (trinta e sete euros e trinta e 
seis cêntimos), para deslocação ao porto, no 
dia 04 de dezembro de 2018, solicitado pela Es-
cola Básica do Sardão, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €95,93 (NovENTA E CIN-
Co EuroS E NovENTA E TrÊS CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo Ao gAIAShoppINg, No 
DIA 03 DE DEZEMBro DE 2018, SoLICITADo 
pELA ASSoCIAçÃo DE pAIS DA EB1 / JI DA 
porTELINhA
EDoC/2018/73796
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 53, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.27.12.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €95,93 (noventa e cinco euros e no-
venta e três cêntimos), para deslocação ao 
gaiashopping, no dia 03 de dezembro de 2018, 
solicitado pela Associação de pais da EB1 / JI 
da portelinha, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor €100,90 (CEM EuroS E No-
vENTA CÊNTIMoS), pArA DESLoCAçÃo Ao 
porTo, No DIA 05 DE DEZEMBro DE 2018, 
SoLICITADo pELo JArDIM DE INFâNCIA DE 
FrANCELoS
EDoC/2018/74200
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 54, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.27.12.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €100,90 (cem euros e noventa cênti-
mos), para deslocação ao porto, no dia 05 de 
dezembro de 2018, solicitado pelo Jardim de 
Infância de Francelos, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €99,74 (NovENTA E NovE 
EuroS E SETENTA E QuATro CÊNTIMoS), 
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pArA DESLoCAçÃo Ao Zoo SANTo INÁCIo, 
No DIA 18 DE ouTuBro DE 2018, SoLICITADo 
pELA FuNDAçÃo JoAQuIM oLIvEIrA LopES
EDoC/2018/63486
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 55, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.27.12.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €99,74 (noventa e nove euros e seten-
ta e quatro cêntimos), para deslocação ao Zoo 
Santo Inácio, no dia 18 de outubro de 2018, so-
licitado pela Fundação Joaquim oliveira Lopes, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €483,71 (QuATroCENToS 
E oITENTA E TrÊS EuroS E SETENTA E uM 
CÊNTIMoS), pArA DESLoCAçÃo A LEIrIA, 
No DIA 16 DE DEZEMBro DE 2018, SoLICITA-
Do pELo hÓQuEI CLuBE DE pAço Do rEI
EDoC/2018/77305
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 56, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.03.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor €483,71 (quatrocentos 
e oitenta e três euros e setenta e um cêntimos), 
ou seja, o valor de €338,60 (trezentos e trinta 
e oito euros e sessenta cêntimos), para deslo-
cação a Leiria, no dia 16 de dezembro de 2018, 
solicitado pelo hóquei Clube de paço do rei, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS Mu-
NICIpAIS, No vALor €59,80 (CINQuENTA E 
NovE EuroS E oITENTA CÊNTIMoS), pArA 
DESLoCAçÃo A SANTA MArIA DA FEIrA, No 
DIA 17 DE DEZEMBro DE 2018, SoLICITADo 
pELA ESCoLA DE MÚSICA DE pEroSINho
EDoC/2018/77346
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 57, 

apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.03.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor €59,80 (cinquenta e 
nove euros e oitenta cêntimos), ou seja, o valor 
de €41,86 (quarenta e um euros e oitenta e seis 
cêntimos), para deslocação a Santa Maria da 
Feira, no dia 17 de dezembro de 2018, solicitado 
pela Escola de Música de perosinho, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €33,74 (TrINTA E TrÊS Eu-
roS E SETENTA E QuATro CÊNTIMoS), pArA 
DESLoCAçÃo À ASSoCIAçÃo DE CrIANçAS 
AuTISTAS / gAIA, No DIA 18 DE DEZEMBro 
DE 2018, SoLICITADo pELA ASSoCIAçÃo 
DE CoNvÍvIo DoS IDoSoS, rEForMADoS E 
pENSIoNISTAS DA ALAMEDA Do CEDro
EDoC/2018/77832
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 58, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.03.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €33,74 (trinta e três euros e setenta e 
quatro cêntimos), para deslocação à Associa-
ção de Crianças Autistas / gaia, no dia 18 de 
dezembro de 2018, solicitado pela Associação 
de Convívio dos Idosos, reformados e pensio-
nistas da Alameda do Cedro, nos termos infor-
mados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €92,38 (NovENTA E DoIS 
EuroS E TrINTA E oITo CÊNTIMoS), pArA 
DESLoCAçÃo A CANELAS, No DIA 14 DE DE-
ZEMBro DE 2018, SoLICITADo pELo CENTro 
SoCIAL MÁrIo MENDES DA CoSTA
EDoC/2018/76919
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 59, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
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ra.02.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €92,38 (noventa e dois euros e trin-
ta e oito cêntimos), para deslocação a Canelas, 
no dia 14 de dezembro de 2018, solicitado pelo 
Centro Social Mário Mendes da Costa, nos ter-
mos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €79,62 (SETENTA E NovE 
EuroS E SESSENTA E DoIS CÊNTIMoS), pArA 
DESLoCAçÃo A MAToSINhoS, No DIA 14 DE 
DEZEMBro DE 2018, SoLICITADo pELA ES-
CoLA EB1/J.I. DA LAgArTEIrA
EDoC/2018/76520
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 60, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.02.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €79,62 (setenta e nove euros e sessen-
ta e dois cêntimos), para deslocação a Matosi-
nhos, no dia 14 de dezembro de 2018, solicitado 
pela Escola EB1/J.I. da Lagarteira, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €89,06 (oITENTA E NovE 
EuroS E SEIS CÊNTIMoS), pArA DESLoCA-
çÃo Ao AuDITÓrIo DE CrESTuMA, No DIA 
12 DE DEZEMBro DE 2018, SoLICITADo pELA 
ASSoCIAçÃo DE pAIS DA EB1 DA porTELI-
NhA
EDoC/2018/76331
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 61, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.02.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, no 
valor €89,06 (oitenta e nove euros e seis cênti-
mos), para deslocação ao auditório de Crestu-
ma, no dia 12 de dezembro de 2018, solicitado 

pela Associação de pais da EB1 da portelinha, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €111,89 (CENTo E oNZE 
EuroS E oITENTA E NovE CÊNTIMoS), pArA 
DESLoCAçÃo Ao CoLÉgIo ADvENTISTA DE 
oLIvEIrA Do Douro, No DIA 23 DE DEZEM-
Bro DE 2018, SoLICITADo pELA ADrA / AS-
SoCIAçÃo ADvENTISTA pArA o DESENvoL-
vIMENTo, rECurSoS E ASSISTÊNCIA
EDoC/2018/78984
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 62, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.07.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €111,89 (cento e onze euros e oitenta 
e nove cêntimos), para deslocação ao Colégio 
Adventista de oliveira do Douro, no dia 23 de 
dezembro de 2018, solicitado pela ADrA / As-
sociação Adventista para o Desenvolvimento, 
recursos e Assistência, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €41,84 (QuArENTA E uM 
EuroS E oITENTA E QuATro CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo Ao porTo, No DIA 20 
DE DEZEMBro DE 2018, SoLICITADo pELo 
CENTro SoCIAL pAroQuIAL DE SÃo CrIS-
TÓvÃo DE MAFAMuDE
EDoC/2018/78369
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 63, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.07.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €41,84 (quarenta e um euros e oitenta 
e quatro cêntimos), para deslocação ao porto, 
no dia 20 de dezembro de 2018, solicitado pelo 
Centro Social paroquial de São Cristóvão de 
Mafamude, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
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CIpAIS, No vALor €409,71 (QuATroCENToS 
E NovE EuroS E SETENTA E uM CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo A vIANA Do CASTELo, 
NoS DIAS 26 E 29 DE DEZEMBro DE 2018, 
SoLICITADo pELo SporTINg CLuBE DE Ar-
CoZELo
EDoC/2018/78992
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 64, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.07.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor €409,71 (quatrocentos 
e nove euros e setenta e um cêntimos), ou seja, 
o valor de €286,80 (duzentos e oitenta e seis 
euros e oitenta cêntimos), para deslocação a 
viana do Castelo, nos dias 26 e 29 de dezem-
bro de 2018, solicitado pelo Sporting Clube de 
Arcozelo, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €180,95 (CENTo E oITEN-
TA EuroS E NovENTA E CINCo CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo A ALpENDurADA, No 
DIA 05 DE JANEIro DE 2019, SoLICITADo 
pELo CoLÉgIo DE gAIA
EDoC/2018/802
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 65, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.09.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, no 
valor €180,95 (cento e oitenta euros e noventa 
e cinco cêntimos), para deslocação a Alpendu-
rada, no dia 05 de janeiro de 2019, solicitado 
pelo Colégio de gaia, nos termos informados.

DireÇÃo MUNiCiPaL De iNFraeSTrUTUraS 
e eSPaÇoS PÚBLiCoS

pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA INTErrupçÃo DE TrâNSITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “DES-
FILE DE pAIS NATAL”, rEALIZADo No DIA 11 
DE DEZEMBro DE 2018, No vALor ToTAL DE 

€258,30 (DuZENToS E CINQuENTA E oITo 
EuroS E TrINTA CÊNTIMoS), SoLICITADo 
pELA ASSoCIAçÃo prÓ-INFâNCIA DE pE-
DroSo
EDoC/2018/69476
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 66, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.09.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, relativa 
à realização do evento “Desfile de pais Natal”, 
realizado no dia 11 de dezembro de 2018, no va-
lor total de €258,30 (duzentos e cinquenta e 
oito euros e trinta cêntimos), solicitado pela As-
sociação pró-Infância de pedroso, nos termos 
informados.
rETIFICAçÃo DA DELIBErAçÃo DE CâMArA 
DE 03.12.2018 rELATIvA À poSTurA MuNICI-
pAL DE TrâNSITo NA ruA DE NAZArÃES – 
uNIÃo DE FrEguESIAS DE guLpILhArES E 
vALADArES E AprovAçÃo DE NovA poSTu-
rA MuNICIpAL DE TrâNSITo NA TrAvESSA 
DE roçADAS, No ENTroNCAMENTo CoM A 
ruA FoNTES pErEIrA DE MELo – uNIÃo DE 
FrEguESIAS DE guLpILhArES E vALADArES
EDoC/2018/70422
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 67, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.07.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, re-
tificar a aprovação em reunião ordinária de 
03.12.2018 da postura municipal de trânsito na 
rua de Nazarães, união de Freguesias de gul-
pilhares e valadares e aprovar a nova postura 
municipal de trânsito na Travessa de roçadas, 
no entroncamento com a rua Fontes pereira de 
Melo, união de Freguesias de gulpilhares e va-
ladares, nos termos informados.

DireÇÃo MUNiCiPaL Para a iNCLUSÃo 
SoCiaL

pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DA 
TAXA MuNICIpAL pELA oCupAçÃo Do Do-
MÍNIo pÚBLICo CoM uM QuIoSQuE, No vA-
Lor DE €876,00 (oIToCENToS E SETENTA E 
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SEIS EuroS), SoLICITADo por JoAQuINA 
DoMINguES DoS SANToS
EDoC/2018/21783
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 68, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.27.12.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa municipal pela ocupação do domínio 
público com um quiosque, no valor de €876,00 
(oitocentos e setenta e seis euros), solicitado 
por Joaquina Domingues dos Santos, nos ter-
mos informados.
pEDIDo DE ApoIo ECoNÓMICo No âMBITo 
Do progrAMA MuNICIpAL gAIA+INCLuSIvA 
– EIXo ApoIo NA CArÊNCIA ECoNÓMICA E 
EMErgÊNCIA SoCIAL, SoLICITADo por ADE-
LAIDE MArIA CorrEIA QuEIroZ ANDrADE
EDoC/2018/77180
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 69, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.27.12.2018”
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 Adelaide Maria Correia 
Queiroz Andrade, 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-
TÓNIo MANuEL DoS SANToS JAMBA
EDoC/2018/77863
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 70, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.27.12.2018”
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 António Manuel dos San-
tos Jamba, nos termos informados.
progrAMA gAIA+INCLuSIvA – EIXo DE 

ApoIo Ao ArrENDAMENTo: BALANço 2018
EDoC/2018/71001
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 71, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara para 
conhecimento.03.01.2019”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA uTILIZAçÃo DA pISCINA MuNI-
CIpAL MArAvEDI, SoLICITADo pELo Agru-
pAMENTo DE ESCoLAS Dr. CoSTA MAToS, 
No vALor DE €1.856,25 (MIL oIToCENToS 
E CINQuENTA E SEIS EuroS E vINTE E CIN-
Co CÊNTIMoS), ATÉ Ao FINAL Do prESENTE 
ANo LETIvo
EDoC/2018/51029
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 72, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.27.12.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a proposta adicional de dispensa do 
pagamento de taxas pela utilização da piscina 
Municipal Maravedi, no valor de €1.856,25 (mil 
oitocentos e cinquenta e seis euros e vinte e 
cinco cêntimos), até ao final do presente ano 
letivo, solicitado pelo Agrupamento de Escolas 
Dr. Costa Matos, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA uTILIZAçÃo DA pISCINA MuNI-
CIpAL AurorA CuNhA pELoS ALuNoS DA 
ACADEMIA SÉNIor DE pEDroSo E SEIXEZE-
Lo, No vALor DE €9.975,00 (NovE MIL No-
vECENToS E SETENTA E CINCo EuroS), rE-
FErENTE Ao ANo LETIvo 2017/2018
EDoC/2018/53722
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 73, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.02.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a dispensa parcial em 70% do pagamento 
de €9.975,00 (nove mil novecentos e setenta 
e cinco euros), pela utilização da piscina Mu-
nicipal Aurora Cunha, dos alunos da Academia 
Sénior de pedroso e Seixezelo, durante o ano 
letivo 2018/2019, nos termos informados.
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pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA uTILIZAçÃo DA pISCINA MuNI-
CIpAL AurorA CuNhA pELoS ALuNoS Do 
CurSo TÉCNICo DE DESporTo, proMovIDo 
pELA uNIÃo DE FrEguESIAS DE pEDroSo 
E SEIXEZELo EM pArCErIA CoM o IEFp, No 
vALor DE €2.165,63 (DoIS MIL CENTo E SES-
SENTA E CINCo EuroS E SESSENTA E TrÊS 
CÊNTIMoS), pArA o ANo LETIvo 2018/2019
EDoC/2018/73389
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 74, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.02.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa parcial em 70% do paga-
mento de €2.165,63 (dois mil cento e sessenta 
e cinco euros e sessenta e três cêntimos), pela 
utilização da piscina Municipal Aurora Cunha, 
dos alunos do Curso Técnico de Desporto, pro-
movido pela união de Freguesias de pedroso 
e Seixezelo em parceria com o IEFp, durante o 
ano letivo 2018/2019, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA uTILIZAçÃo DA pISCINA Mu-
NICIpAL DE vILA D’ESTE pELoS ALuNoS DA 
ASSoCIAçÃo DE pAIS Do INFANTÁrIo DA 
ESCoLA prEpArATÓrIA DE CANELAS “CASA 
DAS hISTÓrIAS”, No vALor DE €1.650,00 
(MIL SEISCENToS E CINQuENTA EuroS), 
DESDE 01.01.2019 ATÉ Ao FINAL Do ANo LE-
TIvo
EDoC/2018/71283
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 75, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.07.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela utilização da piscina Municipal de 
vila d’Este, pelos alunos da Associação de pais 
do Infantário da Escola preparatória de Canelas 
“Casa das histórias”, no valor de €1.650,00 (mil 
seiscentos e cinquenta euros), desde 01.01.2019 
até ao final do ano letivo, nos termos informa-
dos.

DireÇÃo MUNiCiPaL De UrBaNiSMo e aM-
BieNTe

Saiu da reunião o Senhor vereador, Dr. José 
Joaquim Cancela Moura.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DA 
TAXA DEvIDA pELA oCupAçÃo Do ESpAço 
pÚBLICo CoM gruA/AÉrEo, No vALor DE 
€841,50 (oIToCENToS E QuArENTA E uM Eu-
roS E CINQuENTA CÊNTIMoS), proC.º 69/16 
– pL – uNIÃo DE FrEguESIAS DE MAFAMu-
DE E vILAr Do pArAÍSo, SoLICITADo por 
CoNSTruçÕES hENrIQuE DIAS, LDA
EDoC/2018/76843
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 76, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.27.12.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 1 abstenção do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar o pedido de redução em 50% 
do pagamento da taxa devida pelo licenciamen-
to da ocupação do espaço público com grua/
aéreo, no valor de €841,50 (oitocentos e qua-
renta e um euros e cinquenta cêntimos), proc.º 
69/16 – pL, união de Freguesias de Mafamude 
e vilar do paraíso, solicitado por Construções 
henrique Dias, Lda, nos termos informados.
Entrou na reunião o Senhor vereador, Dr. José 
Joaquim Cancela Moura.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DA 
TAXA DE puBLICIDADE, No vALor DE €10,00 
(DEZ EuroS), proC.º 04/10 – uNIÃo DE FrE-
guESIAS DE SANTA MArINhA E SÃo pEDro 
DA AFurADA, SoLICITADo pELA ASSoCIA-
çÃo DAS EMprESAS DE vINhoS Do porTo
EDoC/2018/1804
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 77, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.09.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa de publicidade, no valor de €10,00 (dez 
euros), proc.º 04/10, união de Freguesias de 
Santa Marinha e São pedro da Afurada, solicita-
do pela Associação das Empresas de vinhos do 
porto, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DA 



CÂMARA MUNICIPAL

Nº 99 | jANeIRo 2019 | BoLeTIM MUNICIPAL

24

TAXA DE puBLICIDADE, No vALor DE €390,15 
(TrEZENToS E NovENTA EuroS E QuINZE 
CÊNTIMoS), proC.º 210/16 – FrEguESIA DE 
ArCoZELo, SoLICITADo pELA ASSoCIAçÃo 
MuTuALISTA DE ArCoZELo
EDoC/2018/1793
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 78, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.09.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa de publicidade, no valor de €390,15 
(trezentos e noventa euros e quinze cêntimos), 
proc.º 210/16, freguesia de Arcozelo, solicitado 
pela Associação Mutualista de Arcozelo, nos 
termos informados.
pEDIDo DE rEDuçÃo Do pAgAMENTo DA 
TAXA DE EMISSÃo Do ALvArÁ DE LICEN-
çA DE oBrAS, No MoNTANTE gLoBAL DE 
€63.197,60 (SESSENTA E TrÊS MIL CENTo E 
NovENTA E SETE EuroS E SESSENTA CÊN-
TIMoS), proC.º 3741/18 – pL – uNIÃo DE 
FrEguESIAS DE MAFAMuDE E vILAr Do 
pArAÍSo, SoLICITADo por IrMÃDoNA Su-
pErMErCADoS, S.A.
EDoC/2018/76849
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 79, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.27.12.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de redução do pagamen-
to da taxa de emissão do alvará de licença de 
obras, em 90%, calculadas no montante global 
de €63.197,60 (sessenta e três mil cento e no-
venta e sete euros e sessenta cêntimos), proc.º 
3741/18 – pL, união de Freguesias de Mafamude 
e vilar do paraíso, solicitado por Irmãdona Su-
permercados, S.A., nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“FESTA DE pASSAgEM DE ANo”, rEALIZA-
Do NoS DIAS 31 DE DEZEMBro DE 2018 E 01 
DE JANEIro DE 2019, No vALor DE €132,90 
(CENTo E TrINTA E DoIS EuroS E NovENTA 
CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA CpA – ASSo-

CIAçÃo CoMISSÃo prAIA DA AguDA DA SE-
NhorA DA NAZArÉ
EDoC/2018/70116
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 80, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.27.12.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa devida pela emissão de licença especial 
de ruído relativa ao evento “Festa de passagem 
de Ano”, realizado nos dias 31 de dezembro 
de 2018 e 01 de janeiro de 2019, no valor de 
€132,90 (cento e trinta e dois euros e noven-
ta cêntimos), solicitado pela CpA – Associação 
Comissão praia da Aguda da Senhora da Naza-
ré, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“FESTA DE pASSAgEM DE ANo”, rEALIZA-
Do NoS DIAS 31 DE DEZEMBro DE 2018 E 01 
DE JANEIro DE 2019, No vALor DE €125,28 
(CENTo E vINTE E CINCo EuroS E vINTE E 
oITo CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA uNIÃo 
DESporTIvA DE vILAr Do pArAÍSo
EDoC/2018/79221
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 81, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.03.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa devida pela emissão de licença especial 
de ruído relativa ao evento “Festa de passagem 
de Ano”, realizado nos dias 31 de dezembro de 
2018 e 01 de janeiro de 2019, no valor de €125,28 
(cento e vinte e cinco euros e vinte e oito cênti-
mos), solicitado pela união Desportiva de vilar 
do paraíso, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“BAILE DE FIM ANo”, rEALIZADo NoS DIAS 
31 DE DEZEMBro DE 2018 E 01 DE JANEIro 
DE 2019, No vALor DE €92,39 (NovENTA E 
DoIS EuroS E TrINTA E NovE CÊNTIMoS), 
SoLICITADo pELo CENTro CuLTurAL oCu-



25

 nº 99 | janeiro 2019 | Boletim municipal

cÂmara municipal

pAçÃo E DESporTo DE SANTo ANTÓNIo 
DAS ANTAS
EDoC/2018/77644
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 82, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.02.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa devida pela emissão de licença especial 
de ruído relativa ao evento “Baile de Fim Ano”, 
realizado nos dias 31 de dezembro de 2018 e 01 
de janeiro de 2019, no valor de €92,39 (noventa 
e dois euros e trinta e nove cêntimos), solicita-
do pelo Centro Cultural ocupação e Desporto 
de Santo António das Antas, nos termos infor-
mados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“BAILE DE ANgArIAçÃo DE FuNDoS”, rEA-
LIZADo NoS DIAS 05, 06, 12, 13, 19, 20, 26 E 27 
DE JANEIro DE 2019, No vALor DE €172,89 
(CENTo E SETENTA E DoIS EuroS E oITEN-
TA E NovE CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA 
ASSoCIAçÃo pAroQuIAL DE oLIvEIrA Do 
Douro
EDoC/2018/79699
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 83, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.07.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa devida pela emissão de licença especial 
de ruído relativa ao evento “Baile de Angaria-
ção de Fundos”, realizado nos dias 05, 06, 12, 
13, 19, 20, 26 e 27 de janeiro de 2019, no valor 
de €172,89 (cento e setenta e dois euros e oi-
tenta e nove cêntimos), solicitado pela Associa-
ção paroquial de oliveira do Douro, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“21º FÓruM pErMANENTE DE TEATro”, rEA-
LIZADo NoS DIAS 05 E 06 DE ouTuBro DE 
2019, No vALor DE €200,89 (DuZENToS Eu-

roS E oITENTA E NovE CÊNTIMoS), SoLICI-
TADo pELA ASSoCIAçÃo rECrEATIvA oS 
pLEBEuS AvINTENSES
EDoC/2018/59842
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 84, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.07.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa devida pela emissão de licença especial 
de ruído relativa ao evento “21º Fórum perma-
nente de Teatro”, realizado nos dias 05 e 06 de 
outubro de 2019, no valor de €200,89 (duzen-
tos euros e oitenta e nove cêntimos), solicitado 
pela Associação recreativa os plebeus Avin-
tenses, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“FESTA EM hoNrA DE SÃo BrÁS”, A rEALI-
ZAr DE 31 DE JANEIro A 03 DE FEvErEIro 
DE 2019, No vALor DE €161,90 (CENTo E SES-
SENTA E uM EuroS E NovENTA CÊNTIMoS), 
SoLICITADo pELA FÁBrICA DA IgrEJA pA-
roQuIAL DE SÃo pEDro DE pEDroSo
EDoC/2018/78111
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 85, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.09.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa devida pela emissão de licença especial 
de ruído relativa ao evento “Festa em honra de 
São Brás”, a realizar de 31 de janeiro a 03 de 
fevereiro de 2019, no valor de €161,90 (cento e 
sessenta e um euros e noventa cêntimos), soli-
citado pela Fábrica da Igreja paroquial de São 
pedro de pedroso, nos termos informados.
CrIAçÃo DA EQuIpA pArA o LIFE STop Cor-
TADErIA – LIFE17NAT/ES/000495
EDoC/2018/76068
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 86, 
apenas no original. Despacho do Sr. presidente: 
“À Câmara.27.12.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
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aprovar a nomeação e o respetivo grupo de 
trabalho, responsável pela implementação do 
projeto “LIFE STop CorTADErIA – LIFE17NAT/
ES/000495, nos termos informados.

ÁGUaS De Gaia, eM,Sa
pEDIDo DE ISENçÃo Do pAgAMENTo DA 
TAXA MuNICIpAL DE urBANIZAçÃo, No vA-
Lor DE €27.956,29 (vINTE E SETE MIL NovE-
CENToS E CINQuENTA E SEIS EuroS E vINTE 
E NovE CÊNTIMoS), proC.º 1395/17 – uNIÃo 
DE FrEguESIAS DE MAFAMuDE E vILAr Do 
pArAÍSo, SoLICITADo por ÁguAS DE gAIA, 
EM, S.A.
EDoC/2018/78211
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 87, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.09.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, re-
vogar a deliberação de Câmara de 20/11/2017 
e aprovar a isenção total do pagamento da 
taxa municipal de urbanização, no valor de 
€27.956,29 (vinte e sete mil novecentos e cin-
quenta e seis euros e vinte e nove cêntimos), 
proc.º 1395/17, união de Freguesias de Mafamu-
de e vilar do paraíso, solicitado por Águas de 
gaia, EM, S.A., nos termos informados.
ANÁLISE ECoNÓMICA E FINANCEIrA DAS 
DEMoNSTrAçÕES FINANCEIrAS DE ÁguAS 
DE gAIA, EM, S.A. – pErÍoDo DE 2013-2017
EDoC/2018/79688
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 88, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara para 
conhecimento. À Assembleia Municipal, para 
conhecimento. 28.12.2018.”
o Senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro apresentou a intervenção que a seguir 
se transcreve:
“ Análise económica e financeira das demons-
trações financeiras das Águas de gaia, EM, SA
o documento que nos é presente:
1. Desconhece-se qual o custo dos encargos 
que a empresa suporta com as políticas sociais 
relativas ao tarifário social e também dos bene-
fícios concedidos a famílias numerosas, com a 
manutenção deste tarifário

2. relativamente à água não faturada, esta em-
presa municipal, encontra-se dentro da média 
nacional, mais concretamente em 29,2%, o que 
indicia ainda um longo caminho a percorrer 
nesta matéria.
3. o subsídio da SIMDouro, atribuído em 2010, 
no montante de 23,1 milhões de euros, foi diferi-
do por 10 anos, terminando no ano económico 
de 2019. Desta forma, as Águas de gaia regista-
rá uma redução de receita de cerca de 2,3 mi-
lhões de euros/ano, pelo que, deverá acautelar 
e antecipar esse impacto orçamental, através 
de um possível aumento de rendimentos ou 
uma redução de custos para manter o necessá-
rio equilíbrio. 
4. A necessidade de substituir, com brevidade, 
os ajustes diretos por consultas prévias (a mais 
de 3 entidades), sendo que aquele procedimen-
to deveria ser utilizado em casos pontuais e de-
vidamente fundamentados.
vila Nova de gaia, 14 de janeiro de 2019.
o grupo de vereadores do pSD”
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse que enviará os con-
tributos do Sr. vereador à equipa responsável 
pela elaboração do presente documento, para 
perceber se existe algum esclarecimento adi-
cional que deva ser dado. 
Deliberação:
A Câmara tomou conhecimento e deliberou 
submeter o presente assunto à Assembleia Mu-
nicipal para conhecimento.

GaiUrB UrBaNiSMo e HaBiTaÇÃo eM
ANÁLISE ECoNÓMICA E FINANCEIrA DAS 
DEMoNSTrAçÕES FINANCEIrAS DA gAIurB 
– urBANISMo E hABITAçÃo, E.M. – pErÍoDo 
DE 2013-2017
EDoC/2018/79685
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 89, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara para 
conhecimento. À Assembleia Municipal, para 
conhecimento. 28.12.2018.”
o Senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro apresentou a intervenção que a seguir 
se transcreve:
“ Análise económica e financeira das demons-
trações financeiras da gaiurb, EM
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Sobre o presente documento importam as se-
guintes considerações:
1. Em termos de investimento imobiliário, salien-
tar que nem todos os imóveis classificados nes-
ta rubrica se encontram arrendados, pelo que, 
nesse sentido a gaiurb deverá procurar renta-
bilizar o seu património, procurando colocar no 
mercado de arrendamento, todos os imóveis 
não afetos ao seu objeto social ou promovendo 
a venda dos mesmos, de modo a aumentar os 
rendimentos apurados.
2. Ao nível de gastos operacionais, verifica-se 
que houve uma contenção em 2014, com uma 
redução de 7.1%, seguida de aumentos em cada 
um dos anos. o crescimento total no período de 
2013 a 2017, cifrou-se no montante de 984.000 
euros. 
3. o resultado operacional em 2017 sofreu uma 
quebra no montante de 814.853 euros, cerca de 
1.278% face ao ano anterior, resultante essen-
cialmente do crescimento dos gastos operacio-
nais. 4
4. De referir que são atribuídas pelo Município 
de gaia diversas isenções, nos termos previstos 
no regulamento de Taxas e outras receitas, as 
quais penalizam o orçamento da gaiurb, já que 
o impacto destas decisões não é compensado 
à empresa. 
5. Ainda segundo este relatório, as isenções 
atribuídas traduziram-se numa perda de receita 
para a gaiurb de 148.228 euros em 2015, 106.576 
euros em 2016 e 277.992 euros em 2017. 
vila Nova de gaia, 14 de janeiro de 2019.
o grupo de vereadores do pSD”
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues disse que enviará os 
contributos do Sr. vereador à equipa respon-
sável pela elaboração do presente documento, 
para perceber se existe algum esclarecimento 
adicional que deva ser dado. 
Deliberação:
A Câmara tomou conhecimento e deliberou 
submeter o presente assunto à Assembleia Mu-
nicipal para conhecimento.
rELATÓrIo DE opErAçÕES urBANÍSTICAS – 
NovEMBro 2018
EDoC/2019822
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 90, 
apenas no original.

Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
07.01.2019.”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.

DiVerSoS
Foi presente o rESuMo DIÁrIo DE TESourA-
rIA que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
91, apenas no original.
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
E nada mais havendo a tratar, quando eram 15 
horas e 40 minutos, o Senhor presidente da Câ-
mara declarou encerrada a reunião, da qual se 
elaborou a presente ata aprovada, por unani-
midade, nos termos do disposto no nº 1 do art.º 
34.º do CpA e no nº. 1 do art.º 57º do Anexo I da 
Lei nº. 75/2013, de 12 de Setembro, bem como 
do n.º 1 do art.º 11.º do regimento da Câmara 
Municipal de vila Nova de gaia, aprovado pelo 
Executivo na sua reunião de 2017.10.21. 
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 2
rEuNIÃo pÚBLICA DA CâMArA rEALIZADA 
NoS pAçoS Do MuNICÍpIo DE vILA NovA DE 
gAIA EM 21 DE JANEIro 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 
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- 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: 16 horas e 55 mi-
nutos.

PreSiDÊNCia/VereaÇÃo
AprovAçÃo DEFINITIvA DA ATA Nº 01 DA 
rEuNIÃo (orDINÁrIA) DE CâMArA rEALI-
ZADA EM 14 DE JANEIro 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 01 da reunião 
ordinária de Câmara realizada em 14 de janeiro 
de 2019.
propoSTA DE ALTErAçÃo Ao rEgIMENTo 
DA CâMArA MuNICIpAL DE vILA NovA DE 
gAIA
EDoC/2019/3210
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
2, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
14.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a proposta de alteração ao regimen-
to da Câmara Municipal de vila Nova de gaia 
aprovado em 21 de outubro de 2017, nos termos 
propostos.
o Senhor presidente de Câmara informou que 
a 1ª reunião descentralizada ocorrerá a 04 de 
fevereiro de 2019 na Junta de Freguesia de Ar-
cozelo.
Entrou o Senhor vice presidente, Eng.º patrocí-
nio Miguel vieira de Azevedo na reunião.
pEDIDo DE ABErTurA DE FINANCIAMENTo 
pELo FuNDo AMBIENTAL pArA A INSTALA-
çÃo DE poSTo DE ABASTECIMENTo DE hI-
DrogÉNIo (h2) EM vILA NovA DE gAIA E 
LISBoA
EDoC/2019/2229
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, para 
aprovação da intenção inscrita na candidatura. 
15.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a intenção inscrita na candidatura, nos 
termos informados.
propoSTA DE DESIgNAçÃo DE ENCArrE-
gADo DA proTEçÃo DE DADoS
EDoC/2019/3746
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. 
16.01.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar a designação como Encarre-
gado da proteção de Dados, a Dr.ª Maria de Luz 
pinho oliveira Alves, nos termos propostos.
QuEIXAS AprESENTADAS por grupo Do 
pSD DA ASSEMBLEIA DE FrEguESIA DE vI-
LAr DE ANDorINho À CADA E rESpETIvoS 
ArQuIvAMENToS, BEM CoMo o ArQuIvA-
MENTo DA QuEIXA EFETuADA Ao TAF
EDoC/2019/3212
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 para 
conhecimento. À Assembleia Municipal, para 
conhecimento e eventual posição sobre os con-
tratos/protocolos. 15.01.2019”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento 
e deliberou submeter o presente assunto a co-
nhecimento da Assembleia Municipal.
CANDIDATurA “uM por ToD@S” – AprovA-
çÃo DA CoNTrIBuIçÃo prIvADA
EDoC/2019/627
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. 
16.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a contribuição privada, nos termos in-
formados.
CANDIDATurA “CANTINho Do ESTuDo” – 
AprovAçÃo DE CoNTrIBuIçÃo prIvADA
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EDoC/2018/68261
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. 
16.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a contribuição privada, nos termos in-
formados.
CANDIDATurA “progrAMA DE ChAvE DE 
AFEToS” – AprovAçÃo DE CoNTrIBuIçÃo 
prIvADA
EDoC/2018/70837
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. 
16.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a contribuição privada, nos termos in-
formados.

DeParTaMeNTo De PeSSoaL
AuTorIZAçÃo pArA uLTrApASSAr oS LIMI-
TES DE DurAçÃo DE TrABALho EXTrAor-
DINÁrIo, ATÉ Ao LIMITE DE 60% DA rEMu-
NErAçÃo BASE DoS TrABALhADorES DA 
uNIDADE orgâNICA DE gESTÃo AMBIENTAL
EDoC/2018/79602
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. 
10.01.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, autorizar que seja ultrapassado os li-
mites de duração de trabalho extraordinário, 
até ao limite de 60% da remuneração base dos 
trabalhadores da Divisão de gestão Ambiental, 
nos termos da alínea b), do artigo 120º, da Lei 
nº 35/2014 de 20 de junho e artigo 227º da Lei 
nº 7/2009 de 12 de fevereiro, nos termos infor-
mados.

DeParTaMeNTo De aSSUNToS JUrÍDiCoS
AçÃo ADMINISTrATIvA Nº 1416/16.6BEprT 
DA 1ª u.o. Do TAF Do porTo, AuTorA: INÊS 
MANuELA vILAçA AMorIM vILELA, rÉ: Câ-
MArA MuNICIpAL DE vILA NovA DE gAIA, 

CoNTrA-INTErESSADo: CENTro popuLAr 
DE TrABALhADorES DA ALAMEDA Do CE-
Dro
EDoC/2016/51796
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
10, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
10.01.2019”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
proC.º 839/18 – JuÍZo DE EXECuçÃo Do 
porTo – J6, EXEQuENTE: CoNDoMÍNIo Do 
EDIFÍCIo pArQuE rESIDENCIAL DoS CAr-
vALhoS, EXECuTADo: MuNICÍpIo DE vILA 
NovA DE gAIA
EDoC/2018/58057
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. 
10.01.2019”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.

DireÇÃo MUNiCiPaL De aDMiNiSTraÇÃo e 
FiNaNÇaS

1ª rEvISÃo Ao orçAMENTo DA rECEITA E 
DESpESA Do MuNICÍpIo DE vILA NovA DE 
gAIA – ANo DE FINANCIAMENTo DE 2019
EDoC/2019/3831
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. 
16.01.2019”
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse que a presente revisão 
orçamental extraordinária, é a primeira do ano 
e diz respeito à forma como o ano terminou, em 
termos financeiros. Que o plano e orçamento, é 
realizado, construído e aprovado entre Setem-
bro ou outubro do ano anterior àquele a que 
diz respeito e, nessa altura, ainda não existe a 
noção dos montantes de IMT de Setembro, ou-
tubro, Novembro e Dezembro. Que a Câmara 
teve uma perspetiva conservadora relativamen-
te ao orçamento, porque sempre assumiu que 
as contas em 2018, eram contas no “verde cla-
rinho”, pelo que, até sedimentar a situação fi-
nanceira do Município, não se faria mais do que 
aquilo que não fosse absolutamente garantido 
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que seria cumprido. Que se transitou de ano 
em 31 de dezembro de 2018, com o montante 
de 20 milhões de euros de saldo operacional, 
que diz respeito não a lucro da operação, mas 
à poupança efetuada para programas, projetos 
e candidaturas, previsivelmente em curso, em 
2019. Que com esta revisão orçamental, o Mu-
nicípio viabiliza já para as próximas reuniões de 
câmara, os seguintes investimentos que irá dis-
criminar: 
“gAIA-DESENvoLvIMENTo SuSTENTÁvEL, 
CIDADE INTELIgENTE
INvESTIMENToS MuNICIpAIS
(LANçAMENTo EFETIvo No 1º SEMESTrE DE 
2019)
“- A adesão do município de vila Nova de gaia 
à Fundação de Serralves, com articulação insti-
tucional a diversos níveis, nomeadamente nos 
projetos socioeducativos e no acompanhamen-
to e apoio técnico ao projeto municipal do Mu-
seu da Cidade, a localizar nos terrenos da anti-
ga Fábrica Cerâmica das Devesas. Adesão em 
Janeiro de 2019.
- Adro da Igreja de Mafamude, reabilitação in-
tegral, criando um espaço público de fruição 
e um parque de estacionamento subterrâneo 
com um mínimo de 120 lugares. 
Investimento municipal de 3,5 milhões de euros. 
- Altar e retábulos da Capela de São Mateus de 
Arnelas (reabilitação), atualmente em processo 
de classificação como monumento nacional. In-
vestimento/apoio municipal de 54 mil euros.
 - Aquisição de carros elétricos para a área do 
ambiente no município, a que se acrescenta a 
aquisição de 2 veículos para a pSp e 2 veículos 
para a gNr, com vista ao reforço do policia-
mento escolar e de proximidade. Investimento 
municipal de 140 mil euros para as forças de se-
gurança, a protocolar com o Ministério da Ad-
ministração Interna e a lançar em Fevereiro de 
2019.
- Aquisição de uma auto-escada (plataforma 
elevatória de 42 metros) para a Companhia de 
Bombeiros Sapadores de gaia. Investimento 
municipal de 700 mil euros
 - Areinho de Avintes (2ª fase de reabilitação), 
na sequência do projeto Encostas do Douro. In-
vestimento municipal de 1,8 milhões de euros.
- Arranjos exteriores de vila d’Este, espaço pú-
blico, jardins e arruamentos. Investimento mu-

nicipal de 3 milhões de euros.
- Auditório da ACMA: Auditório cultural e de 
apoio à escola de formação musical da ACMA/
Banda de Avintes. Investimento municipal de 
80 mil euros (2018), próximo protocolo a rea-
lizar em Fevereiro de 2019 (80 mil euros), num 
total de 160 mil euros até ao momento.
- Auditório da Assembleia Municipal; reabilita-
ção integral do Auditório da Assembleia Mu-
nicipal, numa perspetiva de um espaço poliva-
lente, cultural e de conferências. Investimento 
municipal de 750 mil euros.
- Auditório de Canelas; espaço cultural de refe-
rência, complementar ao novo edifício-sede da 
Junta de Freguesia; construção. Investimento 
municipal de 1 milhão de euros.
- Auditório de Lever; concretização do projeto 
do auditório cultural de Lever, com capacidade 
para cerca de 250 pessoas e com a Banda Mu-
sical de Lever como âncora cultural do espaço. 
Investimento municipal de 900 mil euros.
- Biblioteca Municipal de gaia; reabilitação, re-
forçando a infraestrutura e atualizando o es-
pólio. Investimento municipal de 1,2 milhões de 
euros.
- Bienal Internacional de Arte de gaia: arranque 
de nova edição da Bienal de Arte.
- Casa da cera, pinturas e arranjos no cemitério 
e construção dos balneários dos funcionários 
de São Félix da Marinha; construção. Investi-
mento/apoio municipal de 60 mil euros.
 - Casa-Atelier Arq.º oliveira Ferreira, em Arco-
zelo (reabilitação), em parceria com a Associa-
ção Cultural Amigos de gaia, reabilitando um 
espaço com fins culturais. Investimento/apoio 
municipal de 175 mil euros (1ª fase), a protocolar 
em Fevereiro de 2019.
- Casa Mota (rua raimundo Carvalho): nego-
ciação para redesenho da rua/proteção à es-
cola.
- Cemitério da Madalena; finalização do alarga-
mento e acessos. Investimento/apoio municipal 
de 120 mil euros, a protocolar em Fevereiro de 
2019.
- Centro Cívico de oliveira do Douro; aquisição 
de terrenos e construção. Investimento munici-
pal de 600 mil euros (terrenos já adquiridos e 
pagos).
- Centro Cívico de Serzedo (lote 27); constru-
ção. Investimento/apoio municipal de 150 mil 
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euros, a protocolar em Fevereiro de 2019 (valor 
exclui os terrenos já adquiridos e pagos).
- Centro de Atividades ocupacionais (CAo); 
criação do primeiro Centro Municipal de Ati-
vidades ocupacionais para jovens com defi-
ciências, criando as condições para a inserção 
socioprofissional de pessoas com handicaps 
físicos e mentais. o investimento municipal far-
-se-à em Avintes, lugar do Magarão, no mon-
tante de 350 mil euros. 
- Centro de Dia para doentes com Alzheimer da 
Liga dos Amigos do Centro de Saúde de Soares 
dos reis; construção. Investimento/apoio muni-
cipal de 200 mil euros (1ª fase), a protocolar em 
Fevereiro de 2019.
- Centro de Neuro-Intervenção da Cruz verme-
lha portuguesa; finalização. Investimento/apoio 
municipal de 200 mil euros, já concretizado.
- Centro de Saúde da Madalena (novo) Investi-
mento municipal concretizado na cedência do 
terreno, obra em curso.
- Ciência viva: criação de uma Escola Ciência 
viva no parque Biológico, vocacionada para as 
crianças e jovens de gaia. Investimento munici-
pal de 300 mil euros, projeto em curso.
- Cine-Teatro Municipal Almeida e Sousa (cons-
trução), recriando um espaço cultural de gran-
de relevância na “capital do teatro amador”, 
Avintes. Investimento municipal de 750 mil eu-
ros (a compra do espaço orçou em 280 mil eu-
ros, já concretizada).
 - Circuito de Manutenção de Arcozelo; constru-
ção, Investimento municipal de 250 mil euros.
- Divisão da pSp de gaia; reabilitação. parceria 
com o MAI, envolvendo um investimento muni-
cipal de 350 mil euros. protocolo a assinar em 
Fevereiro de 2019.
- Escarpa da Serra do pilar (Consolidação e re-
naturalização), em parceria com a ApA. Investi-
mento municipal de 3,5 milhões de euros, obra 
em curso.
- Escola EB 2/3 de valadares, reabilitação no 
âmbito do pDCT, com comparticipação munici-
pal de 1 milhão de euros. obra iniciada.
- Escola EB 2/3 Dr. Costa Matos, reabilitação no 
âmbito do pDCT, com comparticipação munici-
pal de 1 milhão de euros. obra iniciada.
- Escola EB 2/3 Sophia de Mello Breyner, rea-
bilitação no âmbito do pDCT, com comparti-
cipação municipal de 1 milhão de euros. obra 

iniciada.
- Estrada da rainha, acesso ao Centro Empre-
sarial de Serzedo; construção. Investimento 
municipal de 1,2 milhões de euros.
- Estufa Neogótica da Lavandeira e terreno en-
volvente (aquisição), alargando em 30% o par-
que da Cidade. Investimento municipal de 2,4 
milhões de euros, a contratualizar em Fevereiro 
de 2019.
 - Feira dos Carvalhos (requalificação integral), 
com novas valências de lazer e espaço público. 
Investimento municipal de 2 milhões de euros.
- Instalação de videovigilância no Centro histó-
rico. Investimento municipal de 250 mil euros
- Jardim Soares dos reis (requalificação inte-
gral), com criação de uma zona específica para 
passeio de animais de companhia. Investimento 
municipal de 400 mil euros
- Lar do Centro paroquial São Salvador de gri-
jó; finalização. Investimento/apoio municipal 
de 150 mil euros, a protocolar em Fevereiro de 
2019.
- Metro-Bus (corredor Metro-Bus na EN222); 
arranque das expropriações e obra pública. In-
vestimento/apoio municipal de 1,5 milhões de 
euros (expropriações incluídas).
- Monte Murado/Senhora da Saúde (requalifica-
ção dos passeios e acesso principal ao Santuá-
rio) – 2ª fase. Investimento municipal de 200 mil 
euros
- Novo espaço de atendimento integrado, Es-
paço do Cidadão e sede da Junta de Freguesia 
de grijó, na união de Freguesias de grijó e Ser-
monde; adaptação de instalações, requalifica-
ção do armazém da Junta e Balneários de Ser-
monde. Investimento/apoio municipal de 310 
mil euros, a protocolar em Fevereiro de 2019.
- observatório Social de gaia: sob a coordena-
ção do prof. Doutor João Teixeira Lopes, arran-
ca o trabalho do oSg, visando um aprofundado 
conhecimento das dinâmicas sociais de gaia, 
suporte ao conhecimento e a candidaturas co-
munitárias. Início dos trabalhos em Janeiro de 
2019.
- parque Ambiental e de Lazer de São paio; 
construção. Investimento municipal de 900 mil 
euros
- pavilhão hóquei Clube paço de rei, apoio à 
reabilitação. Investimento municipal de 84 mil 
euros, obra já em curso.
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- pavilhão Multiusos dos Arcos do Sardão 
(construção); infraestrutura desportiva e de la-
zer, com adaptação funcional e acústica para 
concertos até 2.000 pessoas, funcionando tam-
bém como escola de formação desportiva. In-
vestimento municipal de 2,5 milhões de euros.
- pavilhão Municipal de Canidelo; construção. 
Investimento municipal de 1,4 milhões de euros, 
já em obra.
- pavilhão Municipal de vilar do paraíso; cons-
trução. Investimento municipal de 1,4 milhões 
de euros.
- pavilhão Municipal na Escola EB 2/3 de olival; 
construção. Investimento municipal de 1,4 mi-
lhões de euros.
- pavilhão Municipal na Escola EB 2/3 de Santa 
Marinha; construção. Investimento municipal de 
1,4 milhões de euros.
- piscina Municipal de Maravedi (requalificação 
integral). Investimento municipal de 1,2 milhões 
de euros.
- plano Municipal de Arborização: plano am-
biental de arborização do concelho em espaços 
públicos e zonas de lazer, com espécies ade-
quadas. o custo do estudo é de 75 mil euros, a 
lançar em Fevereiro de 2019. A intervenção mu-
nicipal ultrapassará os 2 milhões de euros (in-
cluindo componente arbórea e obra em espa-
ço público), sendo lançado no outono de 2019 
(prevê-se que o projeto se execute em 4 fases, 
todas durante o presente mandato).
- plataforma de Acolhimento e Tratamento Ani-
mal (pATA), 2ª fase, culminando a construção 
de um moderno e inovador Centro Animal, com 
política de adoção e sem política de abate, ar-
ticulado com a política ambiental (localizado 
paredes-meias com o parque Biológico). Inves-
timento municipal de 1 milhão de euros.
- posto Náutico (novo), para remo e canoa-
gem: construção do novo posto náutico do rio 
Douro, junto ao Areinho de oliveira do Douro, 
em parceria com a universidade do porto e o 
CDup, para dinamizar os desportos de rio. In-
vestimento municipal de 500 mil euros.
- programa de instalação de moloks, substituin-
do contentores de lixo doméstico, numa 1ª fase 
instalando 70 moloks, num investimento muni-
cipal inicial de 350 mil euros.
 - programa Municipal de Instalação de parques 
Infantis e equipamentos de lazer, desportivos e 

geriátricos, com uma lógica temática, por fre-
guesia, criando uma rede ou Circuito de par-
ques temáticos no concelho. Investimento mu-
nicipal de 1,4 milhões de euros.
- programa municipal de retirada integral de 
Amianto das escolas do 1º ciclo e JI do conce-
lho: Investimento municipal no valor de 2,5 mi-
lhões de euros, a ser concretizado por concurso 
público integrado.
 - Quartel da gNr de Lever; reabilitação. par-
ceria com o MAI, envolvendo um investimento 
municipal de 250 mil euros.
- Quartel da gNr dos Carvalhos; reabilitação. 
parceria com o MAI, envolvendo um investi-
mento municipal de 350 mil euros.
- relvado sintético no Estádio da Lavandeira; 
instalação de novo relvado, substituindo o atual. 
- Investimento municipal de 250 mil euros.
- rotunda dos Carvalhos (EN1): Novo acesso à 
gNr dos Carvalhos e à Escola Secundária, me-
lhorando a circulação viária e segurança local. 
Investimento municipal de 350 mil euros.
- rua Central de Lever (2ª fase); reabilitação de 
eixo fundamental de atravessamento do conce-
lho. Investimento municipal de 250 mil euros.
- rua Delfim de Lima (última fase); reabilita-
ção de eixo fundamental de atravessamento do 
concelho. Investimento municipal de 1,2 milhões 
de euros, já lançada em Janeiro de 2019.
- rua heróis do ultramar (última fase); reabili-
tação de eixo fundamental de atravessamento 
do concelho. Investimento municipal de 800 
mil euros.
- rua Monte Murado; reabilitação de eixo lo-
cal de valorização do Santuário da Senhora da 
Saúde. Investimento municipal de 25 mil euros, 
a protocolar com a Junta de freguesia, em Fe-
vereiro de 2019.
- rua oliva Teles (última fase); reabilitação de 
eixo fundamental de atravessamento do conce-
lho. Investimento municipal de 600 mil euros
- rua Sidónio pais (2ª fase); reabilitação de eixo 
fundamental de atravessamento do concelho. 
Investimento municipal de 400 mil euros
- Sede da Junta de Freguesia de vilar de An-
dorinho, serviço de atendimento e Espaço do 
Cidadão; requalificação. Investimento/apoio 
municipal de 75 mil euros, a protocolar em Fe-
vereiro de 2019.
- Sede dos Mareantes do rio Douro; requalifi-
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cação. Investimento/apoio municipal de 30 mil 
euros.
Total: 52.388.000€”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar a 1ª revisão ao orçamento da 
receita e Despesa do Município de vila Nova 
de gaia, para o ano financeiro de 2019
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to a aprovação da Assembleia Municipal.
ALIENAçÃo DA proprIEDADE Do SoLo ou 
rAÍZ Do TErrENo SITo No LugAr DA MESu-
rA – FrEguESIA DE SÃo FÉLIX DA MArINhA, 
AoS SEuS SupErFICIÁrIoS, pELo vALor DE 
€18.700,00 (DEZoITo MIL E SETECENToS Eu-
roS)
EDoC/2016/11759
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. 
16.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a alienação da propriedade do solo ou 
raíz do terreno sito no Lugar da Mesura, fregue-
sia de São Félix da Marinha, aos seus superfi-
ciários, pelo valor de €18.700,00 (dezoito mil e 
setecentos euros), nos termos informados.
EXErCÍCIo Do DIrEITo DE prEFErÊNCIA 
NA ALIENAçÃo Do DIrEITo DE SupErFÍ-
CIE Do IMÓvEL SITo NA ruA gIL EANES Nº 
462 – uNIÃo DE FrEguESIAS DE MAFAMu-
DE E vILAr Do pArAÍSo, pELo vALor DE 
€180.000,00 (CENTo E oITENTA MIL EuroS)
EDoC/2018/78629
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
14, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
16.01.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, 9 votos a 
favor do pS, 2 abstenções do ppD/pSD.CDS-pp, 
não exercer o direito de preferência na aliena-
ção do direito de superfície do imóvel sito na 
rua gil Eanes nº 462, união de Freguesias de 
Mafamude e vilar do paraíso, pelo valor de 
€180.000,00 (cento e oitenta mil euros), nos 
termos informados.
proToCoLo DE CoLABorAçÃo A CELE-
BrAr ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE 

gAIA, A ASSoCIAçÃo porTuguESA pArA 
AS pErTurBAçÕES Do DESENvoLvIMENTo 
E AuTISMo – AppA –N E oS AgrupAMENToS 
DE ESCoLAS E ESCoLAS SECuNDÁrIAS NÃo 
AgrupADAS Do CoNCELho DE vILA NovA 
DE gAIA pArA A IMpLEMENTAçÃo Do pro-
grAMA gAIA@prENDE + (I) No DECurSo 
Do ANo LETIvo, No vALor DE €42.000,00 
(QuArENTA E DoIS MIL EuroS)
EDoC/2019/2613
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. 
16.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o protocolo de colaboração a celebrar 
entre o Município de vila Nova de gaia, a As-
sociação portuguesa para as perturbações do 
Desenvolvimento e Autismo – AppA–N e os 
Agrupamentos de Escolas e Escolas Secundá-
rias não Agrupadas do Concelho de vila Nova 
de gaia, para a implementação do programa 
gaia@prende + (i,) no decurso do ano letivo, no 
valor de €42.000,00 (quarenta e dois mil eu-
ros), nos termos protocolados.
CoNSTruçÃo Do pArQuE urBANo Do 
vALE DE S. pAIo – 1ª FASE – FrEguESIA DE 
CANIDELo – rEpArTIçÃo DE ENCArgoS
EDoC/2017/29684
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. 
16.01.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar a reprogramação financeira re-
lativa à empreitada de “Construção do parque 
urbano do vale de S. paio – 1ª fase, freguesia de 
Canidelo, nos termos informados.
ACorDo DE CoopErAçÃo A CELEBrAr EN-
TrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA E 
CoNDoMÍNIoS DoS EDIFÍCIoS DA prACETA 
CoLÉgIo DE gAIA Nº 224 E 240 TENDo EM 
vISTA A gESTÃo DoS ESpAçoS vErDES DE 
uTILIZAçÃo CoLETIvA E o CoNTroLo E vI-
gILâNCIA Do ACESSo ÀS gArAgENS DoS 
EDIFÍCIoS
EDoC/2015/49521
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Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
17, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
15.01.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar o Acordo de Cooperação a ce-
lebrar entre o Município de vila Nova de gaia e 
Condomínios dos Edifícios da praceta Colégio 
de gaia nº 224 e 240, tendo em vista a gestão 
dos espaços verdes de utilização coletiva e o 
controlo e vigilância do acesso às garagens dos 
edifícios, nos termos informados.
pATA – pLATAForMA DE ACoLhIMENTo E 
TrATAMENTo ANIMAL – CoNSTruçÃo DE 
EDIFÍCIo – EMprEITADA – ABErTurA DE 
proCEDIMENTo, AprovAçÃo DAS pEçAS 
DE proCEDIMENTo E AprovAçÃo Do JÚrI
EDoC/2019/1395
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: “revogo. À Câma-
ra. 16.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, re-
vogar o despacho do Sr. presidente datado 
de 14.01.2019 e autorizar a abertura do proce-
dimento referente à empreitada “pATA – pla-
taforma de Acolhimento e Tratamento Animal 
– Construção de Edifício” e aprovar a consti-
tuição do júri e as peças do procedimento, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor €145,38 (CENTo E QuArEN-
TA E CINCo EuroS E TrINTA E oITo CÊN-
TIMoS), pArA DESLoCAçÃo A ErMESINDE, 
No DIA 06 DE JANEIro DE 2019, SoLICITADo 
pELA ASSoCIAçÃo rECrEATIvA E CuLTu-
rAL DE SErZEDo
EDoC/2019/815
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. 
15.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 

isentado 70% do valor €145,38 (cento e qua-
renta e cinco euros e trinta e oito cêntimos), 
ou seja, o valor de €101,77 (cento e um euros 
e setenta e sete cêntimos), para deslocação a 
Ermesinde, no dia 06 de janeiro de 2019, solici-
tado pela Associação recreativa e Cultural de 
Serzedo, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €76,92 (SETENTA E SEIS 
EuroS E NovENTA E DoIS CÊNTIMoS), pArA 
DESLoCAçÃo Ao porTo, No DIA 06 DE JA-
NEIro DE 2019, SoLICITADo pELA prESEr-
vAr MEMÓrIAS / ASSoCIAçÃo CuLTurAL E 
rECrEATIvA
EDoC/2019/826
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. 
16.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentado 70% do valor €76,92 (setenta e seis 
euros e noventa e dois cêntimos), ou seja, o va-
lor de €53,84 (cinquenta e três euros e oitenta 
e quatro cêntimos), para deslocação ao porto, 
no dia 06 de janeiro de 2019, solicitado pela 
preservar Memórias / Associação Cultural e re-
creativa, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €371,70 (TrEZENToS E SE-
TENTA E uM EuroS E SETENTA CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo A poMBAL, No DIA 06 
DE JANEIro DE 2019, SoLICITADo pELo gru-
po DESporTIvo BoLACESTo
EDoC/2019/832
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. 
16.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa do pagamento de ta-
xas de utilização de viaturas municipais, isenta-
do 70% do valor €371,70 (trezentos e setenta e 
um euros e setenta cêntimos), ou seja, o valor 
de €260,19 (duzentos e sessenta euros e deza-
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nove cêntimos), para deslocação a pombal, no 
dia 06 de janeiro de 2019, solicitado pelo grupo 
Desportivo Bolacesto, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €95,70 (NovENTA E CINCo 
EuroS E SETENTA CÊNTIMoS), pArA DESLo-
CAçÃo A SANDIM, No DIA 06 DE JANEIro 
DE 2019, SoLICITADo pELA ASSoCIAçÃo DE 
CoNvÍvIo DE IDoSoS, rEForMADoS E pEN-
SIoNISTAS DA ALAMEDA Do CEDro
EDoC/2019/842
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. 
16.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €95,70 (noventa e cinco euros e se-
tenta cêntimos), para deslocação a Sandim, no 
dia 06 de janeiro de 2019, solicitado pela As-
sociação de Convívio de Idosos, reformados e 
pensionistas da Alameda do Cedro, nos termos 
informados.

DireÇÃo MUNiCiPaL De iNFraeSTrUTUraS 
e eSPaÇoS PÚBLiCoS

pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA INTErrupçÃo DE TrâNSITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “pro-
vA DE CorTA MATo ESCoLAr”, rEALIZADo 
NoS DIAS 21 E 28 DE NovEMBro DE 2018, No 
vALor ToTAL DE €90,10 (NovENTA EuroS 
E DEZ CÊNTIMoS), SoLICITADo pELo Agru-
pAMENTo DE ESCoLAS SophIA DE MELLo 
BrEYNEr
EDoC/2018/68636
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. 
22.11.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, relativa 
à realização do evento “prova de Corta Mato 
Escolar”, realizado nos dias 21 e 28 de novem-
bro de 2018, no valor total de €90,10 (noventa 

euros e dez cêntimos), solicitado pelo Agrupa-
mento de Escolas Sophia de Mello Breyner, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA INTErrupçÃo DE TrâNSITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “2ª 
CorrIDA Do BoMBEIro, vALADArES”, rEA-
LIZADo No DIA 21 DE ouTuBro DE 2018, No 
vALor ToTAL DE €894,00 (oIToCENToS E 
NovENTA E QuATro EuroS), SoLICITADo 
pELA ASSoCIAçÃo huMANITÁrIA DoS BoM-
BEIroS voLuNTÁrIoS DE vALADArES
EDoC/2018/61532
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. 
15.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, relativa à 
realização do evento “2ª Corrida do Bombeiro, 
valadares”, realizado no dia 21 de outubro de 
2018, no valor total de €894,00 (oitocentos e 
noventa e quatro euros), solicitado pela Asso-
ciação humanitária dos Bombeiros voluntários 
de valadares, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DA 
TAXA rEFErENTE À LICENçA DE DoIS LugA-
rES DE ESTACIoNAMENTo prIvATIvo pArA 
o ANo DE 2018, SIToS NA ruA proFESSor 
AMADEu DoS SANToS – uNIÃo DE FrEguE-
SIAS DE guLpILhArES E vALADArES, No 
vALor DE €1.440,98 (MIL QuATroCENToS E 
QuArENTA EuroS E NovENTA E oITo CÊN-
TIMoS), SoLICITADo pELo gAIA FuTEBoL 
CLuBE
EDoC/2018/6367
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. 
15.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento de 
taxa referente à licença de dois lugares de esta-
cionamento privativo para o ano de 2018, sitos 
na rua professor Amadeu dos Santos, união de 
Freguesias de gulpilhares e valadares, no valor 
de €1.440,98 (mil quatrocentos e quarenta eu-
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ros e noventa e oito cêntimos), solicitado pelo 
gaia Futebol Clube, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DA 
TAXA rEFErENTE À LICENçA DE DoIS LugA-
rES DE ESTACIoNAMENTo prIvATIvo pArA 
o ANo DE 2018, SIToS NA ruA JoÃo DE DEuS 
– uNIÃo DE FrEguESIAS DE MAFAMuDE E 
vILAr Do pArAÍSo, No vALor DE €4.317,60 
(QuATro MIL TrEZENToS E DEZASSETE Eu-
roS E SESSENTA CÊNTIMoS), SoLICITADo 
pELo pArTIDo CoMuNISTA porTuguÊS
EDoC/2018/5482
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. 
15.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxa referente à licença de dois lugares de 
estacionamento privativo para o ano de 2018, 
sitos na rua João de Deus, união de Fregue-
sias de Mafamude e vilar do paraíso, no valor 
de €4.317,60 (quatro mil trezentos e dezassete 
euros e sessenta cêntimos), solicitado pelo par-
tido Comunista português, nos termos informa-
dos.
ESCoLA BÁSICA SophIA DE MELLo BrEY-
NEr – rEQuALIFICAçÃo E MoDErNIZAçÃo 
DAS INSTALAçÕES – AprESENTAçÃo DE LIS-
TA DE ErroS E oMISSÕES – EMprEITEIro – 
TEIXEIrA pINTo & SoArES, LDA
EDoC/2018/58232
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. 
15.01.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar, nos termos informados, o se-
guinte:
a) Sejam aceites os erros parciais ou totais re-
clamados ao abrigo do disposto no n.º 3 do 
artigo 378º do CCp, nos artigos 2.4.1.1, 3.5.1.2.1, 
3.5.1.5.2, 3.5.3.5.1, 3.5.1.2.2, 3.5.3.9.1, 3.5.1.9.2, 
3.6.1.1.4, 3.6.3.3.1, 3.6.3.3.2, 3.6.3.3.3 e 5.2.5.1.6, 
no valor global de 7.880.80€ (sete mil e oito-
centos e oitenta euros e oitenta cêntimos), a 
que acresce IvA à taxa legal em vigor;

b) Se assuma da responsabilidade do Dono de 
obra o pagamento dos trabalhos agora aceites;
c) Seja concedida uma prorrogação do prazo 
de execução da empreitada correspondente a 2 
dias para a realização dos trabalhos, sem prejuí-
zo de o empreiteiro poder vir a apresentar estu-
do pormenorizado, devidamente justificado, da 
necessidade de um prazo mais alargado;
d) E, em conformidade, se proceda à corres-
pondente “modificação do contrato”, nos ter-
mos do disposto no art.º 375º do CCp.
e) Mais se sugere que se indefiram os restantes 
pedidos formulados pelo Empreiteiro, a saber: 
i. Sejam rejeitados os restantes erros e omis-
sões reclamados ao abrigo do disposto no n.º 
3 do artigo 378º do CCp, com os fundamentos 
constantes nas informações técnicas que se 
anexam;
ii. Sejam rejeitados os erros e omissões recla-
mados ao abrigo do disposto no n.º 4 do artigo 
378º do CCp, com os fundamentos constantes 
nas informações técnicas que se anexam;
iii. Seja absolutamente rejeitada a pretensão de 
que as situações invocadas no pedido configu-
ram uma “alteração anormal e imprevisível das 
condições contratuais” passível de constituir o 
“direito à prorrogação de prazo de execução da 
obra” e o “direito à reposição do equilíbrio fi-
nanceiro do contrato”, nos termos formulados 
pelo empreiteiro e consagrados, designada-
mente, no art.º 314º do CCp.
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo NA TrA-
vESSA DE CABANÕES ATÉ Ao ENTroNCA-
MENTo CoM A ruA 5 DE ouTuBro – FrE-
guESIA DE AvINTES
EDoC/2018/51989
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. 
15.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a postura Municipal de Trânsito na Tra-
vessa de Cabanões até ao entroncamento com 
a rua 5 de outubro, freguesia de Avintes, nos 
termos informados.
poSTurAS MuNICIpAIS DE TrâNSITo NA 
ruA DA FoNTE, CruZAMENTo DA ruA DA 
ArroChADA E ruA CoSTA CouTo, NA ruA 
DA ESpErANçA, CruZAMENTo CoM A AvE-
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NIDA JoÃo XXI E NA ALAMEDA DA SAuDA-
DE, CruZAMENTo CoM A AvENIDA JoÃo XXI 
– uNIÃo DE FrEguESIAS DE pEDroSo E SEI-
XEZELo
EDoC/2018/46522
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. 
15.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar as posturas Municipais de Trânsito na 
rua da Fonte, cruzamento da rua da Arrocha-
da e rua Costa Couto, na rua da Esperança, 
cruzamento com a Avenida João XXI e na Ala-
meda da Saudade, cruzamento com a Avenida 
João XXI, união de Freguesias de pedroso e 
Seixezelo, nos termos informados.
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo rEFE-
rENTE À rEATIvAçÃo Do rAMo DE SAÍDA 
DA vIA ENg.º EDgAr CArDoSo DE ACESSo 
À ruA proFESSor urBANo DE MourA, No 
SENTIDo SuL/NASCENTE E SuBSEQuENTE 
rEATIvAçÃo DoS DoIS SENTIDoS DE CIr-
CuLAçÃo, No Troço CoMprEENDIDo EN-
TrE o rAMo DE SAÍDA DA vIA ENgº EDgAr 
CArDoSo E A ruA DouTor CoSTA MAToS – 
uNIÃo DE FrEguESIAS DE SANTA MArINhA 
E SÃo pEDro DA AFurADA
EDoC/2018/29188
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. 
15.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a postura Municipal de Trânsito referente à 
reativação do ramo de saída da via Eng.º Edgar 
Cardoso de acesso à rua professor urbano de 
Moura, no sentido sul/nascente e subsequente 
reativação dos dois sentidos de circulação, no 
troço compreendido entre o ramo de saída da 
via Engº Edgar Cardoso e a rua Doutor Costa 
Matos, união de Freguesias de Santa Marinha e 
São pedro da Afurada, nos termos informados.
AuTorIZAçÃo ESpECIAL DE CIrCuLAçÃo 
pArA oS SEguINTES vEÍCuLoS pESADoS: 
78-vB-57 CoM ATrELADo p-70912, 80-70-oh, 
62-47-uC, 76-gT-42 E 50-23-MA pArA pEr-
MISSÃo 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), ATÉ 08.02.2019
EDoC/2019/1476
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. 
15.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a autorização especial de circulação para 
os seguintes veículos pesados: 78-vB-57 com 
atrelado p-70912, 80-70-oh, 62-47-uC, 76-gT-
42 E 50-23-MA, para permissão de circulação 
no interior da zona delimitada entre a A1, rotun-
da de Santo ovídio, Avenida da república, Ave-
nida vasco da gama (E.N.222) e Av. D. João II 
(vL9), até 08.02.2019, nos termos informados.
AuTorIZAçÃo ESpECIAL DE CIrCuLAçÃo 
pArA o SEguINTE vEÍCuLo pESADo: 19-66-
LX 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), ATÉ 31.05.2019
EDoC/2018/72382
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. 
15.01.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar a autorização especial de cir-
culação para o seguinte veículo pesado: 19-66-
LX, 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), até 
31.05.2019, nos termos informados.
AuTorIZAçÃo ESpECIAL DE CIrCuLAçÃo 
pArA oS SEguINTES vEÍCuLoS pESADoS: 
13-74-TZ, 92-Dh-25, 51-ES-19, 33-Iv-96, 33-Iv-
93, 71-hI-10, 78-JS-43, 11-hN-42, 11-hN-43, 11-
hN-44, 11-hN-45, 50-ES-73, 00-29-TI, 26-hJ-51, 
13-87-TZ, 68-TD-48, 37-ST-24, 91-DD-34, 11-hN-
41, 26-ur-40, 26-hJ-47, 97-hI-45, 77-LL-08 E 
44-Lo-45 pArA pErMISSÃo DE CIrCuLAçÃo 
No INTErIor DA ZoNA DELIMITADA ENTrE 
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A A1, roTuNDA DE SANTo ovÍDIo, AvENIDA 
DA rEpÚBLICA, AvENIDA vASCo DA gAMA 
(E.N.222) E Av. D. JoÃo II (vL9), ATÉ 31.12.2019
EDoC/2018/76137
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. 
15.01.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar a autorização especial de cir-
culação para os seguintes veículos pesados: 13-
74-TZ, 92-Dh-25, 51-ES-19, 33-Iv-96, 33-Iv-93, 
71-hI-10, 78-JS-43, 11-hN-42, 11-hN-43, 11-hN-
44, 11-hN-45, 50-ES-73, 00-29-TI, 26-hJ-51, 13-
87-TZ, 68-TD-48, 37-ST-24, 91-DD-34, 11-hN-41, 
26-ur-40, 26-hJ-47, 97-hI-45, 77-LL-08 E 44-
Lo-45, 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 
31.12.2019, nos termos informados.
AuTorIZAçÃo ESpECIAL DE CIrCuLAçÃo 
pArA oS SEguINTES vEÍCuLoS pESADoS: 
73-CE-80, 87-uL-96, 45-09-ZZ, 63-go-45, 73-
CE-20, 73-CE-63, 60-TS-57, 03-Eg-30, 63-go-
28, 45-03-ZZ, 45-04-ZZ, 73-CE-66, 87-uL-27, 
03-Eg-01, 01-gp-33, 02-Eg-98, 80-73-hh, 73-
CE-88, 27-68-rN, 85-NJ-66, 78-37-Zh, 45-13-
ZZ, 44-99-ZZ, 73-CE-74 pArA pErMISSÃo DE 
CIrCuLAçÃo No INTErIor DA ZoNA DELIMI-
TADA ENTrE A A1, roTuNDA DE SANTo ovÍ-
DIo, AvENIDA DA rEpÚBLICA, AvENIDA vAS-
Co DA gAMA (E.N.222) E Av. D. JoÃo II (vL9), 
ATÉ 30.04.2019
EDoC/2018/59488
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. 
15.01.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar a autorização especial de cir-
culação para os seguintes veículos pesados: 73-
CE-80, 87-uL-96, 45-09-ZZ, 63-go-45, 73-CE-
20, 73-CE-63, 60-TS-57, 03-Eg-30, 63-go-28, 
45-03-ZZ, 45-04-ZZ, 73-CE-66, 87-uL-27, 03-
Eg-01, 01-gp-33, 02-Eg-98, 80-73-hh, 73-CE-

88, 27-68-rN, 85-NJ-66, 78-37-Zh, 45-13-ZZ, 
44-99-ZZ, 73-CE-74, para permissão de circu-
lação 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), até 30.04.2019, nos termos informa-
dos.
AuTorIZAçÃo ESpECIAL DE CIrCuLAçÃo 
pArA oS SEguINTES vEÍCuLoS pESADoS: 
oE-45-27, 77-CE-47, 78-gD-83, 11-67-Xr, 97-
56-Nu, 15-vK-26, 15-vQ-24, 07-68-BI, 08-83-
NE, 14-EA-42, 25-EM-61, 00-EC-51, 12-TC-85, 
26-88-pT E 80-BM-99 pArA pErMISSÃo DE 
CIrCuLAçÃo No INTErIor DA ZoNA DELI-
MITADA ENTrE A A1, roTuNDA DE SANTo 
ovÍDIo, AvENIDA DA rEpÚBLICA, AvENIDA 
vASCo DA gAMA (E.N.222) E Av. D. JoÃo II 
(vL9), ATÉ 31.05.2019
EDoC/2018/1319
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
35, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
15.01.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar a autorização especial de cir-
culação para os seguintes veículos pesados: 
oE-45-27, 77-CE-47, 78-gD-83, 11-67-Xr, 97-56-
Nu, 15-vK-26, 15-vQ-24, 07-68-BI, 08-83-NE, 
14-EA-42, 25-EM-61, 00-EC-51, 12-TC-85, 26-88-
pT E 80-BM-99, para permissão de circulação 
no interior da zona delimitada entre a A1, ro-
tunda de Santo ovídio, Avenida da república, 
Avenida vasco da gama (E.N.222) e Av. D. João 
II (vL9), até 31.05.2019, nos termos informados.

DireÇÃo MUNiCiPaL Para a iNCLUSÃo 
SoCiaL

pEDIDo DE ApoIo ECoNÓMICo No âMBITo 
Do progrAMA MuNICIpAL gAIA+INCLuSIvA 
– EIXo ApoIo NA CArÊNCIA ECoNÓMICA E 
EMErgÊNCIA SoCIAL, SoLICITADo por Su-
SANA MANuELA MorEIrA pINTo DA SILvA
EDoC/2019/1084
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. 
15.01.2019”
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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 Susana Manuela Moreira 
pinto da Silva, nos termos informados.
pEDIDo DE ApoIo ECoNÓMICo No âMBITo 
Do progrAMA MuNICIpAL gAIA+INCLuSIvA 
– EIXo ApoIo NA CArÊNCIA ECoNÓMICA E 
EMErgÊNCIA SoCIAL, SoLICITADo por AN-
DrEIA MArISA FErNANDES pErEIrA
EDoC/2019/2604
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
37, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
15.01.2019”
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 ES-
pErANçA DoS SANToS CArDoSo DA CruZ
EDoC/2019/2536
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. 
15.01.2019”
Deliberação:  Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de apoio económico no âm-
bito do programa Municipal gaia+inclusiva – 
Eixo Apoio na Carência Económica e Emergên-
cia Social, solicitado por Esperança dos Santos 
Cardoso da Cruz, nos termos informados.
pEDIDo DE ApoIo ECoNÓMICo No âMBITo 
Do progrAMA MuNICIpAL gAIA+INCLuSIvA 
– EIXo ApoIo NA CArÊNCIA ECoNÓMICA E 
EMErgÊNCIA SoCIAL, SoLICITADo por MA-
rIA DA CoNCEIçÃo NovAIS DA SILvA
EDoC/2019/172
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. 

15.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de apoio económico no âmbi-
to do programa Municipal gaia+inclusiva – Eixo 
Apoio na Carência Económica e Emergência 
Social, solicitado por Maria da Conceição No-
vais da Silva, nos termos informados.
pEDIDo DE ApoIo ECoNÓMICo No âMBITo 
Do progrAMA MuNICIpAL gAIA+INCLuSIvA 
– EIXo ApoIo NA CArÊNCIA ECoNÓMICA E 
EMErgÊNCIA SoCIAL, SoLICITADo por MA-
rIA DE FÁTIMA ArCANJo MArTINS FErrEI-
rA
EDoC/2018/79704
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. 
15.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de apoio económico no âmbi-
to do programa Municipal gaia+inclusiva – Eixo 
Apoio na Carência Económica e Emergência 
Social, solicitado por Maria de Fátima Arcanjo 
Martins Ferreira, 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 DE oLIvEIrA
EDoC/2018/79781
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. 
15.01.2019”
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 de olivei-
ra, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DA 
TAXA DE ouTroS SErvIçoS EFETuADoS pE-
LoS BoMBEIroS SApADorES DE vILA NovA 
DE gAIA, No vALor DE €107,10 (CENTo E 
SETE EuroS E DEZ CÊNTIMoS), SoLICITADo 
MArIA MANuELA FErrEIrA goMES
EDoC/2018/75602
Foi presente o documento referido em epígra-
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fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
42, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
16.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamen-
to da taxa de outros serviços efetuados pelos 
Bombeiros Sapadores de vila Nova de gaia, no 
valor de €107,10 (cento e sete euros e dez cênti-
mos), solicitado por Maria Manuela Ferreira go-
mes, nos termos informados.
propoSTA DE proCEDIMENTo DE AuTo-
rIZAçÃo DA rEALIZAçÃo DE DESFILES DE 
CArNAvAL proMovIDoS pELAS ESCoLAS 
DA rEDE pÚBLICA Do CoNCELho
EDoC/2019/3265
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. 
16.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a implementação do processo de au-
torização para os desfiles de Carnaval promo-
vidos pelas escolas básicas da rede pública do 
concelho, bem como, a dispensa de todas as 
taxas inerentes à sua realização, nos termos in-
formados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA uTILIZAçÃo DA pISCINA Mu-
NICIpAL AurorA CuNhA, SoLICITADo por 
MArIA DE FÁTIMA SANToS SILvA E SÁ EM 
rEprESENTAçÃo DA FILhA MArIANA SAN-
ToS SÁ, No vALor DE €710,00 (SETECENToS 
E DEZ EuroS)
EDoC/2018/79381
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. 
15.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa do pagamento de ta-
xas pela utilização da piscina Municipal Aurora 
Cunha, solicitado por Maria de Fátima Santos 
Silva e Sá, em representação da filha Mariana 
Santos Sá, no valor de €710,00 (setecentos e 
dez euros), nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA uTILIZAçÃo DA pISCINA MuNI-

CIpAL MArAvEDI, SoLICITADo por NADIA 
ETAouASS EM rEprESENTAçÃo Do FILho 
ADAM gABrIEL ETAouASS rEIS, No vALor 
DE €710,00 (SETECENToS E DEZ EuroS)
EDoC/2018/79296
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. 
15.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela utilização da piscina Municipal 
Maravedi, solicitado por Nadia Etaouass em re-
presentação do filho Adam gabriel Etaouass 
reis, no valor de €710,00 (setecentos e dez eu-
ros), nos termos informados.
ANuLAçÃo DAS FATurAS EMITIDAS À ASSo-
CIAçÃo MIrAMAr IMpÉrIo DE vILA ChÃ, Do 
ANo DE 2015, No vALor ToTAL DE €3.942,87 
(TrÊS MIL NovECENToS E QuArENTA E 
DoIS EuroS E oITENTA E SETE CÊNTIMoS) 
E AprovAçÃo Do pLANo DE pAgAMENToS 
DAS FATurAS EM ATrASo, No vALor DE 
€1.168,86 (MIL CENTo E SESSENTA E oITo Eu-
roS E oITENTA E SEIS CÊNTIMoS), A LIQuI-
DAr EM oITo prESTAçÕES CoNSECuTIvAS
EDoC/2018/72466
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. 
09.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a anulação das faturas emitidas à Asso-
ciação Miramar Império de vila Chã, do ano de 
2015, no valor total de €3.942,87 (três mil nove-
centos e quarenta e dois euros e oitenta e sete 
cêntimos) e aprovação do plano de pagamen-
tos das faturas em atraso, no valor de €1.168,86 
(mil cento e sessenta e oito euros e oitenta e 
seis cêntimos), a liquidar em oito prestações 
consecutivas, nos termos informados.
CoNTrATo DE pATroCÍNIo DESporTIvo 
A CELEBrAr ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA 
NovA DE gAIA E A ESCoLA DE gINÁSTICA 
DE gAIA pArA ApoIo FINANCEIro À rEALI-
ZAçÃo DA I EDIçÃo Do TorNEIo INTErNA-
CIoNAL DE gINÁSTICA DE gAIA, No vALor 
DE €7.500,00 (SETE MIL E QuINhENToS Eu-
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roS)
EDoC/2018/64919
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. 
09.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o contrato de patrocínio desportivo a 
celebrar entre o Município de vila Nova de gaia 
e a Escola de ginástica de gaia, para apoio fi-
nanceiro à realização da I Edição do Torneio In-
ternacional de ginástica de gaia, no valor de 
€7.500,00 (sete mil e quinhentos euros) + IvA, 
nos termos informados.

DireÇÃo MUNiCiPaL De UrBaNiSMo e aM-
BieNTe

propoSTA DE rETIFICAçÃo DA pLANTA DE 
rEpArCELAMENTo DA opErAçÃo DE rE-
pArCELAMENTo rELATIvA À “uNIDADE DE 
EXECuçÃo DA ENvoLvENTE À AvENIDA ATÉ 
Ao MAr, Troço ENTrE o LArgo DA CABINE 
E A ruA DA LAvourA”, FrEguESIA DA MA-
DALENA
EDoC/2018/78095
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
48, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
03.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a proposta de retificação pontual da 
planta de reparcelamento relativa à “unidade 
de Execução da envolvente à Avenida até ao 
Mar, troço entre o Largo da Cabine e a rua da 
Lavoura”, freguesia da Madalena, nos termos 
informados.
rEvogAçÃo, CoM EFICÁCIA rETroATIvA, 
Do DESpACho DE 11 DE JuLho DE 1977 QuE 
DEFErIu A AuTorIZAçÃo Do LoTEAMEN-
To DE TErrENo E A CoNSEQuENTE CASSA-
çÃo Do ALvArÁ DE LoTEAMENTo Nº 32/77, 
proC.º 1584/76 – pL – uNIÃo DE FrEguESIAS 
DE SANDIM, oLIvAL, LEvEr E CrESTuMA, 
SoLICITADo por JoSÉ guEDES FErNANDES 
DA MoTA
EDoC/2019/2386
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. 
15.01.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, revogar, com eficácia retroativa, o des-
pacho de 11 de julho de 1977 que deferiu a auto-
rização do presente loteamento de terreno e a 
consequente cassação do alvará de loteamen-
to nº 32/77, o qual deverá ser considerado sem 
efeitos, nos termos informados.
pEDIDo DE ISENçÃo Do pAgAMENTo DA 
TAXA MuNICIpAL DE urBANIZAçÃo E DE 
EMISSÃo Do ALvArÁ DE LICENçA DE oBrAS, 
No vALor gLoBAL DE €6.234,88 (SEIS MIL 
DuZENToS E TrINTA E QuATro EuroS E oI-
TENTA E oITo CÊNTIMoS), proC.º 3599/13 - 
pL – uNIÃo DE FrEguESIAS DE SANDIM, oLI-
vAL, LEvEr E CrESTuMA, SoLICITADo por 
vADopo, EMprEENDIMENToS IMoBILIÁrIoS 
E CoNSTruçÃo CIvIL, S.A.
EDoC/2019/2383
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. 
15.01.2019”
o Senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro disse que o despacho refere que o 
presente assunto destina-se a uma construção 
industrial e à criação de postos de trabalho, 
mas o requerente é uma imobiliária, pelo que 
perguntou se são os próprios que vão fazer o 
projeto.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse ser os próprios que 
vão construir, para arrendamento à empresa 
que vai instalar-se no local, logo, já constroem 
de acordo com o arrendamento. 
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar o pedido de isenção do paga-
mento da taxa municipal de urbanização e de 
emissão do alvará de licença de obras, no valor 
global de €6.234,88 (seis mil duzentos e trinta 
e quatro euros e oitenta e oito cêntimos), proc.º 
3599/13 – pL, união de Freguesias de Sandim, 
olival, Lever e Crestuma, solicitado por vADo-
po, Empreendimentos Imobiliários e Constru-
ção Civil, S.A., nos termos informados.



CÂMARA MUNICIPAL

Nº 99 | jANeIRo 2019 | BoLeTIM MUNICIPAL

42

pEDIDo DE ISENçÃo Do pAgAMENTo DA 
TAXA MuNICIpAL DE urBANIZAçÃo E DE 
EMISSÃo Do ALvArÁ DE LICENçA DE oBrAS, 
No vALor gLoBAL DE €17.442,99 (DEZAS-
SETE MIL QuATroCENToS E QuArENTA E 
DoIS EuroS E NovENTA E NovE CÊNTIMoS), 
proC.º 5819/16 - LEg – uNIÃo DE FrEguE-
SIAS DE grIJÓ E SErMoNDE, SoLICITADo 
por CArpINTArIA DA LAvANDEIrA, LDA
EDoC/2019/3786
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. 
16.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção do pagamento da 
taxa municipal de urbanização e de emissão do 
alvará de licença de obras, no valor global de 
€17.442,99 (dezassete mil quatrocentos e qua-
renta e dois euros e noventa e nove cêntimos), 
proc.º 5819/16 – LEg, união de Freguesias de 
grijó e Sermonde, solicitado por Carpintaria da 
Lavandeira, Lda, nos termos informados.
INDEFErIMENTo DA rECLAMAçÃo rELATI-
vA À LIQuIDAçÃo DA TAXA DEvIDA pELA 
INSTALAçÃo E FuNCIoNAMENTo DE poS-
To DE ABASTECIMENTo DE CoMBuSTÍvEIS, 
No MoNTANTE DE €5.000,00 (CINCo MIL 
EuroS) rELATIvA Ao ANo DE 2014, proCº 
3058/14 – pC – FrEguESIA DE CANIDELo, So-
LICITADo por CASTELA E CASTELA, S.A.
EDoC/2019/3216
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. 
15.01.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, indeferir a reclamação apresentada 
por Castela e Castela, S.A., procº 3058/14 – pC, 
freguesia de Canidelo, relativa à liquidação da 
taxa devida pela instalação e funcionamento 
de posto de abastecimento de combustíveis e 
manter o despacho do Exm.º Senhor vice-pre-
sidente de 30 de outubro de 2018 que determi-
nou a notificação da requerente da liquidação 
da referida taxa, no montante de €5.000,00 
(cinco mil euros) relativa ao ano de 2014, nos 

termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DA 
TAXA DE ENTrADA No pArQuE BIoLÓgICo 
EM DIAS CoMEMorATIvoS
EDoC/2019/1565
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
53, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
15.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
das taxas de entrada no parque Biológico em 
dias comemorativos, nos termos informados.
EXErCÍCIo DE DIrEITo DE prEFErÊNCIA NA 
ALIENAçÃo Do IMÓvEL SITo NA ruA CâN-
DIDo DoS rEIS, Nº 237, 239 A 243 E 231 A 235, 
proC.º 6715/18 – CErT – uNIÃo DE FrEguE-
SIAS DE SANTA MArINhA E SÃo pEDro DA 
AFurADA, SoLICITADo por CÁTIA CrISTINA 
oLIvEIrA NICoLAu
EDoC/2019/3792
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. 
16.01.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, não exercer o direito de preferência 
na alienação do imóvel sito na rua Cândido 
dos reis, nº 237, 239 a 243 e 231 a 235, proc.º 
6715/18 – CErT, união de Freguesias de Santa 
Marinha e São pedro da Afurada, solicitado por 
Cátia Cristina oliveira Nicolau, nos termos in-
formados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“FESTA EM hoNrA DE SANTA ApoLÓNIA”, A 
rEALIZAr NoS DIAS 08, 09, 10 E 11 DE FEvE-
rEIro DE 2019, No vALor DE €175,90 (CEN-
To E SETENTA E CINCo EuroS E NovENTA 
CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA uNIÃo DE 
FrEguESIAS DE SErZEDo E pEroSINho
EDoC/2019/1823
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
55, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
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15.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa devida pela emissão de licença especial 
de ruído relativa ao evento “Festa em honra de 
Santa Apolónia”, a realizar nos dias 08, 09, 10 
e 11 de fevereiro de 2019, no valor de €175,90 
(cento e setenta e cinco euros e noventa cên-
timos), solicitado pela união de Freguesias de 
Serzedo e perosinho, nos termos informados.

ÁGUaS De Gaia, eM,Sa
proJETo JESSICA – FINANCIAMENTo EDIFÍ-
CIo prAçA
EDoC/2019/1800
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. 
10.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a proposta do Banco BpI, S.A. relativa 
ao projeto JESSICA - Financiamento do Edifício 
praça, nos termos apresentados.

DiVerSoS
Foi presente o rESuMo DIÁrIo DE TESourA-
rIA que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
57, apenas no original.
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues deu início à INTErvENçÃo 
DoS MuNÍCIpES:
Camila rosa pereira da rocha - Disse ter-se 
candidato a uma habitação social da Câmara e 
que ainda não lhe foi concedida. 
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse que a Sr.ª Munícipe 
está inscrita na gaiurb e tem à sua frente, em 
condições de pontuação superior, 45 pessoas a 
aguardar um T1 e não é por vir à reunião de câ-
mara ou por fazer chantagem emocional que o 
presidente de Câmara tem autonomia para lhe 
atribuir uma casa, passando à frente das outras 
45 pessoas. Que, para além disso, situações de 
emergência no que diz respeito à habitação, 
são tratadas pela Segurança Social e não pela 
Câmara Municipal. Que as habitações devolutas 
que, neste momento, a Câmara tem, são habi-
tações que estão ao abrigo de um protocolo 

entre a Câmara e a Segurança Social para ca-
sos de catástrofe e de proteção civil. Que, neste 
momento, a Câmara possui umas dezenas de 
casas em reabilitação, para serem entregues e 
elas serão entregues não em função do número 
de vezes que se vem à reunião pública de Câ-
mara, porque isso não serve de pretexto para 
ultrapassar a lei, mas em função da classifica-
ção que as pessoas têm na inscrição na gaiurb. 
Aconselhou que a Sr.ª Munícipe, rapidamente, 
atualize os seus dados na gaiurb, porque não 
é o presidente da Câmara quem atribui a casa, 
mas sim o Município, depois de validadas as 
condições sócio económicas.  
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. 57º do Anexo I da 
Lei nº. 75/2013, de 12 de Setembro, bem como 
do n.º 1 do art. 11.º do regimento da Câmara 
Municipal de vila Nova de gaia, aprovado pelo 
Executivo na sua reunião de 2019.01.21.    
E eu, Manuela Fernanda da rocha garrido, Di-
retora Municipal de Administração e Finanças e 
Secretária da presente reunião, a subscrevi.
o presidente da Câmara, (Eduardo vítor rodri-
gues)
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C.1. DeSPaCHoS

DeSPaCHo N.º 1/DP/2019
A subdelegação de competências que me foi 
conferida pelo Senhor vereador Dr. Manuel 
Monteiro, pelo despacho n.º 56/vMM/2017, de 
6 de novembro de 2017;
Que de acordo com o estabelecido no supraci-
tado despacho de delegação de competências, 
foi-me expressamente concedida a faculdade 
de subdelegação.
Assim, ao abrigo dos artigos 44°, 47° e 49° do 
Código de procedimento Administrativo, apro-
vado pelo Decreto-Lei n° 4/2015, de 7 de janei-
ro, e no uso da competência que me é conferida 
pelo artigo 38° da Lei n° 75/2013, de 12 de se-
tembro, na sua atual redação:
1. Subdelego na Chefe de Divisão de gestão de 
pessoal, Dra. Sara rocha. as competências a 
seguir identificadas, nas áreas de recrutamen-
to e Seleção, Formação profissional, Apoio ao 
Trabalhador, processos Individuais e gestão de 
Assiduidade.
1.1. rececionar e encaminhar para os respetivos 
serviços, para análise e tratamento, toda a cor-
respondência recebida e os pedidos de junção 
de documentos, pareceres ou outros necessá-
rios à elaboração do despacho final nas áreas 
do Departamento acima referidas;
1.2. genericamente despachar todos os assun-
tos de mero expediente nas áreas do Departa-
mento acima referidas, bem como, neste âmbi-
to, assinar a respetiva correspondência;
1.3. Assinar a correspondência elaborada no 
âmbito das matérias que interessam ao Depar-
tamento, que tenha como destinatários entida-
des privadas;
1.4. Assinar contratos de trabalho em funções 
públicas;
1.5. Assinar contratos de estágio;
1.6. Assinar contratos-programa no âmbito de 
programas ocupacionais;
1.7. Autorizar inscrições e frequência em cursos 
de formação sem custos;
No domínio da gestão e direção de recursos 
humanos afetos ao Departamento de pessoal, 
nas áreas identificadas, subdelego as seguintes 
competências:
1.8. Aprovar e alterar o mapa de férias e restan-
tes decisões relativas a férias sem prejuízo pelo 

regular funcionamento do serviço e da salva-
guarda do interesse público;
1.9. Justificar faltas;
1.10. Decidir em matéria de organização de ho-
rários de trabalho, tendo em conta as orienta-
ções superiormente fixadas.
paços do Concelho de vila Nova de gaia, 7 de 
janeiro de 2019.
A Diretora de Departamento de pessoal, (Fáti-
ma Costa)

C.2. orDeNS De SerViÇo

orDeM De SerViÇo N.º 1/2019
por necessidade de afetação de recursos huma-
nos na Divisão de Turismo, decorrido o período 
experimental acordado entre as partes, deter-
mino que a trabalhadora Susana Maria oliveira 
Costa, assistente técnica, com o nº de ordem 
2953, passe a exercer funções na referida divi-
são, com efeitos ao dia 3 de setembro de 2018, 
deixando a Divisão gestão Escolar e recursos 
Educativos.
Município de vila Nova de gaia, 17 de janeiro de 
2019.
o vereador, Manuel António Correia Monteiro

orDeM De SerViÇo N.º 2/2019
por necessidade de afetação de recursos huma-
nos no Departamento de Ambiente e parques 
urbanos, serviços parques urbanos, decorrido 
o período experimental acordado entre as par-
tes, determino que a trabalhadora Matilde gon-
çalves Santos assistente operacional, com o n.º 
de ordem 2715, passe a exercer funções no re-
ferido serviço, com efeitos ao dia 01 de agosto 
de 2018, deixando a Divisão Administrativa de 
Atendimento e Arquivo.
Município de vila Nova de gaia, 21 de janeiro de 
2019
o vereador, Manuel António Correia Monteiro

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

aVS-CMVNG/2019/20
MANuEL ANTÓNIo CorrEIA MoNTEIro, ve-
reador do pelouro da Administração geral Muni-
cipal, no uso das competências delegadas pelo 
Exmo. Sr. presidente da Câmara Municipal de 
vila Nova de gaia através do despacho n.º 47/
pCM/2017, torna público que por deliberação 
da Dig.ma Câmara Municipal, de 02.04.2018, foi 
determinada a criação de uma Feira Municipal 
de produtos Biológicos, a realizar aos sábados, 
no parque de Estacionamento junto ao Jardim 
Soares dos reis. 
Torna público ainda que, na sequência daque-
la deliberação, terá lugar no dia 31 de Janeiro, 
pelas 10.00 horas, no Auditório da Assembleia 
Municipal de vila Nova de gaia o procedimento 
público – Sorteio, com vista à atribuição dos di-
reitos de ocupação na feira referida.  
Serão atribuídos oito lugares de venda entre os 
interessados que satisfaçam, cumulativamente, 
os seguintes requisitos:
- sejam detentores de registos de operador jun-
to da Direção geral de Alimentação e veteriná-
ria;  
- sejam detentores de prova documental da 
conformidade do cumprimento das regras do 
modo de produção em agricultura biológica  
(regulamento CEE n.º 2092/91); 
- comprovem a existência de contrato de con-
trolo e certificação com uma entidade de con-
trolo. 
os direitos de ocupação serão atribuídos por 
um período de três anos.
A comissão responsável pelo Sorteio é consti-
tuída por:
- presidente - vera pacheco, Diretora Municipal 
para a Inclusão Social
- vogais efetivas - Cláudia Teixeira, Diretora do 
Departamento Municipal de Ação Social e Ati-
vidades Económicas e Maria José Necho, Chefe 
da Divisão de Apoio às Empresas e ao Emprego
- vogal Suplente – Fátima Colaço, Técnica Su-
perior
os interessados devem apresentar a candida-
tura ao sorteio no gabinete de Atendimento ao 
Munícipe ou no sítio internet do Município www.
cm-gaia.pt, no período compreendido entre 14 
e 25 de Janeiro, acompanhada dos seguintes 

documentos:
- requerimento específico devidamente preen-
chido;
- bilhete de identidade ou cartão do cidadão, 
para exibição com vista à confirmação dos da-
dos do requerente;
- junção de documentos comprovativos da veri-
ficação dos requisitos acima referidos.
o ato público do sorteio é presencial. Se o can-
didato não poder estar presente no mesmo 
poderá fazer-se representar por pessoa da sua 
confiança, desde que esta, antes de iniciado o 
ato público, apresente procuração para o efei-
to, assinada pelo candidato conforme a assina-
tura constante do BI ou CC, exibindo cópia des-
te documento.
Não serão admitidos ao sorteio candidatos que 
possuam débitos ao Município. 
A organização do sorteio é da responsabilidade 
da Direção Municipal para a Inclusão Social/ Di-
visão de Apoio às Empresas e ao Emprego, sita 
na Avenida da república, 757, 4430 – 201, tele-
fone 22 3742400, com horário de funcionamen-
to entre as 09h e as 12.30h e das 14h às 17.30h. 
para constar se mandou lavrar este Edital, que 
vai ser afixado nestes paços do Concelho, pu-
blicado no sítio da Camara Municipal de vila 
Nova de gaia na internet (http://www.cm-gaia.
pt), e no Balcão do Empreendedor.
paços do Concelho de vila Nova de gaia, em 03 
de Janeiro de 2019
o vereador, Manuel António Correia Monteiro
Data de publicitação: 09/01/2019

aVS-CMVNG/2019/53
Alteração do plano de urbanização da Barrosa

pArTICIpAçÃo
(29 de janeiro a 18 de fevereiro de 2019)

Torna-se público, em cumprimento do dispos-
to no n.º 1 do artigo 76.º do Decreto-Lei n.º 
80/2015 de 14 de maio, que a Câmara Municipal 
de vila Nova de gaia, em reunião pública de 17 
de dezembro de 2018, deliberou iniciar o proce-
dimento de Alteração do plano de urbanização 
(pu) da Barrosa, de acordo com os termos de 
referência da lnformação n.º 40/DMuA/2018, 
estabelecendo o prazo de 90 dias para a sua 
elaboração e um período de participação de 15 
dias.
Assim, conforme previsto no n.º 2 do artigo 88.º 

D. AvISoS E EDITAIS
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do referido decreto-lei, nos 15 dias após a pu-
blicação deste aviso em Dr, os elementos rela-
tivos ao processo de alteração do pu estarão 
disponíveis para consulta nas instalações da 
gaiurb EM e em www.gaiurb.pt.
A formulação de sugestões e a apresentação de 
informações no âmbito desta alteração deve-
rão ser efetuadas por escrito, em impresso pró-
prio (disponível nas instalações da gaiurb EM 
e em www.gaiurb.pt), a entregar diretamente, 
ou através de correio registado, na gaiurb EM, 
Largo de Aljubarrota 13, 4400-012 vila Nova de 
gaia.
vila Nova de gaia, 24 de janeiro de 2019
o presidente da Câmara, Dr. Eduardo vítor ro-
drigues
Data de publicitação: 30/01/2019

D.2. eDiTaiS

eDT-CMVNG/2019/1
(proc. 1229/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 n.º 1 e no n.º 3 do artigo 112.º do Código de 
procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, atra-
vés da afixação do presente Edital e em cum-
primento do despacho proferido pelo Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Municipal, 
Dr. Manuel Monteiro, em 26/11/2018, ao abri-
go da subdelegação de competências cons-
tante do despacho n.º 47/pCM/2017 de 27 de 
outubro, o(s) proprietário(s), arrendatário(s), 
usufrutuário(s) e demais titulares de direitos 
reais sobre o terreno, sito na Travessa Chãos 
vermelhos, n.º 30/38, freguesias de Canidelo, 
deste Município.

DA orDEM, proferida por esta autoridade ad-
ministrativa no âmbito do processo de fiscali-
zação n.º 1229/SAL/2018, de execução dos tra-
balhos de limpeza, sem destruição do coberto 
vegetal, designadamente corte de material ve-
getal infestante existente e remoção dos resí-
duos sobrantes, verdes ou outros quaisquer, 
promovendo, entre outros, a proliferação de in-
setos e animais rastejantes, e constituindo, por 
conseguinte, foco de insalubridade e de insegu-
rança (risco de incêndio) no local, em cumpri-
mento do disposto nos artigos 33.º, 49.º alínea 
b), do regulamento Municipal de resíduos Só-
lidos urbanos e Limpeza pública de vila Nova 
de gaia, concedendo-lhe, para o efeito, o prazo 
de 15 dias;
Com efeito, decorre do disposto no sobredito 
artigo 33.º que é proibida a existência de árvo-
res, arbustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou 
quaisquer resíduos nos terrenos ou logradouros 
dos prédios rústicos ou urbanos quando consti-
tuam perigo de incêndio ou para a saúde públi-
ca, cuja violação, de acordo com o disposto na 
alínea b) do artigo 49.º do citado regulamento, 
constitui contraordenação, passível de coima 
graduada de uma vez até um máximo de cinco 
vezes o salário mínimo nacional. 
Ao abrigo do disposto nas alíneas a) e c) do 
artigo 124.º do Código de procedimento Admi-
nistrativo, é dispensada a audiência dos inte-
ressados, justificada pela necessidade urgente 
e imperiosa de remover a situação de grave in-
salubridade, de perigo de incêndio e de risco 
acrescido para a saúde pública que decorre da 
densidade, altura e qualidade da vegetação e 
ainda da constatação de circunstancialismos, 
meteorológicos ou de localização do imóvel, 
que potenciam a possibilidade de ocorrência 
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, a 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-
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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 
processo de fiscalização n.º 1229/SAL/2018 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: INT-CMvNg/2018/47187
vila Nova de gaia, 18-12-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 04/01/2019

eDT-CMVNG/2019/3
(proc. 986/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 n.º 1 e no n.º 3 do artigo 112.º do Código de 
procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, atra-
vés da afixação do presente Edital e em cum-
primento do despacho proferido pelo Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Municipal, 
Dr. Manuel Monteiro, em 26/11/2018, ao abri-
go da subdelegação de competências cons-
tante do despacho n.º 47/pCM/2017 de 27 de 
outubro, o(s) proprietário(s), arrendatário(s), 
usufrutuário(s) e demais titulares de direitos 
reais sobre o terreno, sito na rua do rodelo, 
entre os n.ºs 593 e 645, da  freguesia de Cani-
delo, deste Município.
DA orDEM, proferida por esta autoridade ad-
ministrativa no âmbito do processo de fiscali-
zação n.º 986/SAL/2018, de execução dos tra-
balhos de limpeza, sem destruição do coberto 
vegetal, designadamente corte de material 
vegetal infestante existente e remoção dos re-
síduos sobrantes, verdes ou outros quaisquer, 
promovendo, entre outros, a proliferação de in-
setos e animais rastejantes, e constituindo, por 
conseguinte, foco de insalubridade e de insegu-
rança (risco de incêndio) no local, em cumpri-
mento do disposto nos artigos 33.º, 49.º alínea 
b), do regulamento Municipal de resíduos Só-
lidos urbanos e Limpeza pública de vila Nova 
de gaia, concedendo-lhe, para o efeito, o prazo 
de 15 dias.
Com efeito, decorre do disposto no sobredito 
artigo 33.º que é proibida a existência de árvo-
res, arbustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou 
quaisquer resíduos nos terrenos ou logradouros 
dos prédios rústicos ou urbanos quando consti-
tuam perigo de incêndio ou para a saúde públi-
ca, cuja violação, de acordo com o disposto na 
alínea b) do artigo 49.º do citado regulamento, 
constitui contraordenação, passível de coima 
graduada de uma vez até um máximo de cinco 
vezes o salário mínimo nacional. 
Ao abrigo do disposto nas alíneas a) e c) do 
artigo 124.º do Código de procedimento Admi-
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nistrativo, é dispensada a audiência dos inte-
ressados, justificada pela necessidade urgente 
e imperiosa de remover a situação de grave in-
salubridade, de perigo de incêndio e de risco 
acrescido para a saúde pública que decorre da 
densidade, altura e qualidade da vegetação e 
ainda da constatação de circunstancialismos, 
meteorológicos ou de localização do imóvel, 
que potenciam a possibilidade de ocorrência 
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, a 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 
processo de fiscalização n.º 986/SAL/2018 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: INT-CMvNg/2018/47120
vila Nova de gaia, 18-12-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 04/01/2019

eDT-CMVNG/2019/4
(proc. 1478/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 26/11/2018, o(s) proprietário(s), 
arrendatário(s), usufrutuário(s) e demais titula-
res de direitos reais sobre o terreno, sito na rua 
de Borreles, frente ao nº 919, da freguesia de 
vilar de Andorinho, deste município, da inten-
ção desta autoridade administrativa ordenar, a 
execução, a promover no prazo de 15 dias úteis, 
da limpeza da vegetação e demais resíduos, 
existentes no referido terreno, promovendo, en-
tre outros, a proliferação de insetos e animais 
rastejantes, e constituindo, por conseguinte, um 
foco de insalubridade e de insegurança (risco 
de incêndio) no local, em violação do disposto 
no art.º 33.º do regulamento Municipal de re-
síduos Sólidos urbanos e Limpeza pública do 
Município de vila Nova de gaia. 
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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. 
Ao abrigo do disposto nas alíneas a) e c) do 
artigo 124.º do Código de procedimento Admi-
nistrativo, é dispensada a audiência dos inte-
ressados, justificada pela necessidade urgente 
e imperiosa de remover a situação de grave in-
salubridade, de perigo de incêndio e de risco 
acrescido para a saúde pública que decorre da 
densidade, altura e qualidade da vegetação e 
ainda da constatação de circunstancialismos, 
meteorológicos ou de localização do imóvel, 
que potenciam a possibilidade de ocorrência 
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 
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 
(1478/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: INT-CMvNg/2018/47424
vila Nova de gaia, 19-12-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 04/01/2019

eDT-CMVNG/2019/5
(proc. 1554/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 n.º 1 e no n.º 3 do artigo 112.º do Código de 
procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, atra-
vés da afixação do presente Edital e em cum-
primento do despacho proferido pelo Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Municipal, 
Dr. Manuel Monteiro, em 26/11/2018, ao abri-
go da subdelegação de competências cons-
tante do despacho n.º 47/pCM/2017 de 27 de 
outubro, o(s) proprietário(s), arrendatário(s), 
usufrutuário(s) e demais titulares de direitos 
reais sobre o imóvel, sito na rua da Fonte rija, 
n.º 239, freguesia de oliveira do Douro, deste 
Município.
DA orDEM, proferida por esta autoridade ad-
ministrativa no âmbito do processo de fiscali-
zação n.º 1554/SAL/2017, de execução dos tra-
balhos de limpeza, sem destruição do coberto 
vegetal, designadamente corte de material ve-
getal infestante existente nos logradouros pos-
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terior e anterior do referido imóvel e remoção 
dos resíduos sobrantes, verdes ou outros quais-
quer, promovendo, entre outros, a proliferação 
de insetos e animais nocivos, constituindo, por 
conseguinte, foco de insalubridade e de insegu-
rança (risco de incêndio) no local, em cumpri-
mento do disposto nos artigos 33.º e 49.º alínea 
b), do regulamento Municipal de resíduos Só-
lidos urbanos e Limpeza pública de vila Nova 
de gaia, concedendo-lhe, para o efeito, o prazo 
de 15 dias. 
Com efeito, decorre do disposto no sobredito 
artigo 33.º que é proibida a existência de árvo-
res, arbustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou 
quaisquer resíduos nos terrenos ou logradouros 
dos prédios rústicos ou urbanos quando consti-
tuam perigo de incêndio ou para a saúde públi-
ca, cuja violação, de acordo com o disposto na 
alínea b) do artigo 49.º do citado regulamento, 
constitui contraordenação, passível de coima 
graduada de uma vez até um máximo de cinco 
vezes o salário mínimo nacional.
Ao abrigo do disposto nas alíneas a) e c) do 
artigo 124.º do Código de procedimento Admi-
nistrativo, é dispensada a audiência dos inte-
ressados, justificada pela necessidade urgente 
e imperiosa de remover a situação de grave in-
salubridade, de perigo de incêndio e de risco 
acrescido para a saúde pública que decorre da 
densidade, altura e qualidade da vegetação e 
ainda da constatação de circunstancialismos, 
meteorológicos ou de localização do imóvel, 
que potenciam a possibilidade de ocorrência 
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, a 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 
processo de fiscalização n.º1554/SAL/2017 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: INT-CMvNg/2018/47156
vila Nova de gaia, 18-12-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 04/01/2019

eDT-CMVNG/2019/6
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo  - ruA 
ANTÓNIo SÉrgIo, MAFAMuDE
Manuel António Correia Monteiro, vereador da 
Câmara Municipal de vila Nova de gaia,
TorNA pÚBLICo que, por deliberação da 
Exma. Câmara Municipal, tomada na reunião de 
17 de Dezembro de 2018, foi aprovada a seguin-
te poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo: 
- Implementação de dois sentidos de trânsito
para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de gaia, 28 de Dezembro de 2018
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o vereador, Manuel António Correia Monteiro
Data de publicitação: 04/01/2019

eDT-CMVNG/2019/7
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 25 respeitante à 
reunião pública realizada no dia 17 de dezem-
bro de 2018, 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 2017/10/21.
por ser verdade e a fim de ser tornada pública 
se fez o presente Edital que vai ser afixado no 
átrio Municipal, estando a respetiva ata exposta 
para consulta, junto do balcão de informação. 
vila Nova de gaia, 20 de dezembro de 2018.
o vereador, Manuel António Correia Monteiro
Data de publicitação: 04/01/2019

eDT-CMVNG/2019/8
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo  - ruA 
NovA DAS ChIEIrAS, CANIDELo
Manuel António Correia Monteiro, vereador da 
Câmara Municipal de vila Nova de gaia
TorNA pÚBLICo que, por deliberação da 
Exma. Câmara Municipal, tomada na reunião de 
17 de Dezembro de 2018, foi aprovada a seguin-
te poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo:
- Implementação do sinal B2 (STop), na inter-
seção da rua Nova das Chieiras com a Travessa 
das Chieiras
para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de gaia, 28 de Dezembro de 2018
o vereador, Manuel António Correia Monteiro
Data de publicitação: 04/01/2019

eDT-CMVNG/2019/10
ABErTurA Do proCEDIMENTo DE MoDIFI-
CAçÃo Do rEguLAMENTo QuE CrIA o pro-
grAMA gAI@prENDE+
puBLICITAçÃo Do INÍCIo Do proCEDIMEN-
To E pArTICIpAçÃo proCEDIMENTAL

Eduardo vítor rodrigues, presidente da Câma-
ra Municipal de vila Nova de gaia, torna públi-
co, no uso das competências conferidas pelas 
alíneas b) e t) do n.º 1 do artigo 35.º do regime 
jurídico das autarquias locais aprovado pela Lei 
n.º 75/2013, de 12 setembro, e em cumprimento 
do disposto no n.º 1 do artigo 98.º do Código de 
procedimento Administrativo (CpA), aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, que 
esta Câmara Municipal, em reunião pública rea-
lizada no dia 17 de dezembro de 2018, deliberou 
aprovar o início do procedimento de modifica-
ção do regulamento que cria o programa gai@
prende+ (regulamento n.º 69/2017, publicado 
no Diário da república, 2.ª série, n.º 19, de 26 de 
janeiro de 2017) visando a eliminação do regi-
me de gratuitidade das Atividades de Anima-
ção e de Apoio à Família (AAAF) desenvolvidas 
entre as 15h30 m e as 19h30 m, constante do n.º 
6 do seu artigo 19.º, passando tais atividades 
a ser comparticipadas financeiramente pelos 
encarregados de educação, à semelhança das 
demais, de acordo com o escalão da ASE cor-
respondente a cada família, nos termos a defi-
nir no início de cada ano letivo.
Mais se torna público que todos aqueles que 
reúnam os requisitos previstos no artigo 68.º 
do CpA poderão constituir-se como interes-
sados no presente procedimento e apresentar 
contributos para a alteração do referido regu-
lamento, no prazo de 10 dias úteis, a contar da 
data da publicação do presente Edital, através 
de requerimento escrito dirigido ao Exmo. Se-
nhor presidente da Câmara Municipal de vila 
Nova de gaia, com as menções constantes no 
artigo 102.º do CpA e remetido para o endere-
ço eletrónico etrm@cm-gaia.pt ou entregue no 
gabinete de Apoio ao Munícipe.
vila Nova de gaia, paços do Município, 3 de ja-
neiro de 2019
o presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de gaia, Eduardo vítor rodrigues
Data de publicitação: 08/01/2019

eDT-CMVNG/2019/11
(proc. 293/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 
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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 18 de julho de 2018, 
foi proferida, nos termos do disposto no n.º 2, 
do art.º 149.º e ss. do DL n.º 442/91, de 15 de 
novembro, 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 
ErNESTo goNçALvES JuNTo Ao Nrº 1019, 
da freguesia de pEDroSo E SEIXEZELo, deste 
concelho, com efeitos a partir do próximo dia 
22 de janeiro de 2019, pelas 8:00 horas, e pelo 
período estritamente necessário ao cumpri-
mento da execução coerciva da ordem de lim-
peza/corte da vegetação espontânea excessiva 
presente no referido terreno e posterior remo-
ção ou eliminação de todos os sobrantes vege-
tais a produzir ou existentes, bem como de ou-
tros tipos de resíduos aí presentes, em violação 
do disposto no art.º 33º e alínea b), do art. 49º, 
do regulamento Municipal de resíduos Sóli-
dos urbanos e Limpeza pública de vila Nova 
de gaia, proferida, em 24/08/2017, por despa-
cho do Exm.º Senhor vereador do pelouro da 
Fiscalização Municipal, com competência sub-
delegada pelo despacho nº. 14/pCM/2014, de 
10 de março, do Senhor presidente da Câmara 
Municipal de vila Nova de gaia.
Com efeito, por despacho de 24 de Agosto de 
2017, do Exm.º Senhor vereador do pelouro da 
Fiscalização Municipal e vistorias Administra-
tivas, 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 ErNESTo 

goNçALvES JuNTo Ao Nrº 1019, da fregue-
sia de pEDroSo E SEIXEZELo, deste concelho, 
em virtude do seu estado violar o disposto no 
art.º 33.º e alínea b), do art.º 49.º, do 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 30/09/2017 
e em 29/09/2017.
Não obstante, veio a verificar-se, esgotado o 
prazo fixado para o efeito e de acordo com in-
formação prestada, por último, pelos serviços 
de fiscalização, na sequência de deslocação 
efetuada ao local, em 29/03/2018, que a ordem 
proferida não veio a ser cumprida, o que legi-
tima, ora, o recurso à execução coerciva da or-
dem proferida.
Mais se adverte, nos termos do disposto no n.º 
2, do art.º 157.º, do DL n.º 442/91, de 15 de no-
vembro, alterado pelo DL n.º 61/96, de 31/01, de 
que as quantias, relativas às despesas realiza-
das no âmbito da execução coerciva, incluindo 
quaisquer indemnizações ou sanções pecuniá-
rias, que a Administração tenha de suportar 
para o efeito, serão de conta dos infratores.
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(293/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: INT-CMvNg/2019/208
vila Nova de gaia, 01-04-2019
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 08/01/2019

eDT-CMVNG/2019/12
(proc. 1757/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 
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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 n.º 1 e no n.º 3 do artigo 112.º do Código de 
procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, atra-
vés da afixação do presente Edital e em cum-
primento do despacho proferido pelo Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Municipal, 
Dr. Manuel Monteiro, em 26/11/2018, ao abri-
go da subdelegação de competências cons-
tante do despacho n.º 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 no ângulo da rua da 
Quinta Amarela, com a Travessa da Ervilhaca, 
na 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 1757/SAL/2018, de execução dos tra-
balhos de limpeza, sem destruição do coberto 
vegetal, designadamente corte de material 
vegetal infestante existente e remoção dos re-
síduos sobrantes, verdes ou outros quaisquer, 
promovendo, entre outros, a proliferação de 
insetos e animais nocivos, constituindo, por 
conseguinte, foco de insalubridade e de inse-
gurança (risco de incêndio) no local, em cum-
primento do disposto nos artigos 33.º e 49.º alí-
nea b), do regulamento Municipal de resíduos 
Sólidos urbanos e Limpeza pública de vila 
Nova de gaia, concedendo-lhe, para o efeito, o 
prazo de 15 dias.
Com efeito, decorre do disposto no sobredito 
artigo 33.º que é proibida a existência de ár-
vores, arbustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou 
quaisquer resíduos nos terrenos ou logradou-
ros dos prédios rústicos ou urbanos quando 
constituam perigo de incêndio ou para a saúde 
pública, cuja violação, de acordo com o dispos-
to na alínea b) do artigo 49.º do citado regula-
mento, constitui contraordenação, passível de 
coima graduada de uma vez até um máximo de 
cinco vezes o salário mínimo nacional.

Ao abrigo do disposto nas alíneas a) e c) do 
artigo 124.º do Código de procedimento Admi-
nistrativo, é dispensada a audiência dos inte-
ressados, justificada pela necessidade urgente 
e imperiosa de remover a situação de grave in-
salubridade, de perigo de incêndio e de risco 
acrescido para a saúde pública que decorre da 
densidade, altura e qualidade da vegetação e 
ainda da constatação de circunstancialismos, 
meteorológicos ou de localização do imóvel, 
que potenciam a possibilidade de ocorrência 
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, a 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 
processo de fiscalização n.º 1757/SAL/2018 ser 
consultado nas instalações da Divisão de Fis-
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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: INT-CMvNg/2018/46997
vila Nova de gaia, 17-12-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 08/01/2019

eDT-CMVNG/2019/13
(proc. 1138/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 04/12/2018, 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 rua da Farrapa, contíguo ao nº 203, 
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 nos artigos 33.º 
e 49.º, alínea b), ambos do regulamento Muni-
cipal de resíduos Sólidos urbanos e Limpeza 
pública de vila Nova de gaia. 
Com efeito, decorre do disposto no citado art.º 
33.º, que é proibida a existência de árvores, ar-
bustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou quais-
quer resíduos nos terrenos ou logradouros dos 
prédios rústicos ou urbanos quando constituam 
perigo de incêndio ou para a saúde pública, 
sendo que, de acordo com o disposto na alínea 
b) do art.º 49.º, do citado regulamento, consti-
tui contraordenação, passível de coima gradua-
da de uma vez até um máximo de cinco vezes o 
salário mínimo nacional. 
resulta ademais, do disposto na alínea b) do 
art.º 49.º, do referido regulamento, que a ma-
nutenção em quintais, pátios, logradouros e 
terrenos contíguos ou próximos dos prédios, 
de árvores, arbustos, silvados, sebes ou resí-
duos de qualquer espécie, que possam consti-
tuir perigo de incêndio e ou de saúde pública, 
constitui infração contraordenacional, passível 
de coima graduada de uma vez até um máximo 
de cinco vezes o salário mínimo nacional.
Mais se notifica que, de acordo com o dispos-
to nos artigos 121.º e 122.º, do Código de pro-
cedimento Administrativo, dispõe(m) de 10 
dias úteis para apresentar as alegações, que 
entender(em) por convenientes, face ao teor da 
intenção, que ora lhe(s) veio a ser comunicada. 
Caso não sejam apresentadas alegações por 
escrito, no prazo de 10 dias úteis, a contar da 
presente notificação, a intenção agora comuni-
cada converter-se-á automaticamente em or-
dem efetiva, devendo cumprir com o determi-
nado no prazo que lhe foi concedido.
Mais se notifica que, após o decurso do prazo 
concedido para o efeito, e constatada a manu-
tenção da situação de insalubridade e insegu-
rança detetada, nos termos e para os efeitos do 
disposto no n.º 2 do art.º 149.º e ss. do DL n.º 
442/91, de 15 de novembro, alterado pelo DL n.º 
61/96, de 31/01, aplicável por força do disposto 
no art.º 6.º, do DL n.º 4/2015, de 07/01, será to-
mada posse administrativa do terreno com vis-
ta à execução coerciva dos trabalhos. 
As quantias relativas às despesas realizadas no 
âmbito da execução coerciva, incluindo quais-
quer indemnizações ou sanções pecuniárias, 
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que a administração tenha de suportar para o 
efeito, são de conta dos infratores. 
Ao prazo aqui fixado acresce uma dilação de 
30 dias. 
Mais se informa que, a área, em causa, se insere 
em zona de aplicabilidade do nº 2, do artigo 15º 
do Decreto-Lei 124/2016 de 28 de junho, pos-
suindo, os respetivos proprietários, salvo alte-
rações legislativas que no entretanto, venham a 
ser aprovadas, de prazo até 30 de abril de 2019 
para proceder voluntariamente à execução das 
obrigatórias faixas de gestão de combustíveis.
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(1138/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: INT-CMvNg/2018/47006
vila Nova de gaia, 17-12-2018 12:19:00
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 08/01/2019

eDT-CMVNG/2019/14
(proc. 832/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 n.º 1 e no n.º 3 do artigo 112.º do Código de 
procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, atra-
vés da afixação do presente Edital e em cum-
primento do despacho proferido pelo Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Municipal, 

Dr. Manuel Monteiro, em 26/11/2018, ao abri-
go da subdelegação de competências cons-
tante do despacho n.º 47/pCM/2017 de 27 de 
outubro, o(s) proprietário(s), arrendatário(s), 
usufrutuário(s) e demais titulares de direitos 
reais sobre o  terreno, sito na rua Sargento 
Barbosa, s/n.º, a poente do n.º 18, da freguesia 
de Canelas, deste Município, da intenção des-
ta autoridade administrativa ordenar, a execu-
ção dos trabalhos de limpeza, sem destruição 
do coberto vegetal, designadamente corte de 
material vegetal infestante existente e remoção 
dos resíduos sobrantes, verdes ou outros quais-
quer, promovendo, entre outros, a proliferação 
de insetos e animais nocivos, bem como corte/
poda, das árvores/arbustos propendentes so-
bre a via pública, constituindo, por conseguinte, 
foco de insalubridade no local, em cumprimen-
to do disposto nos artigos 33.º, 49.º alínea b) 
e 48.º alínea n), do regulamento Municipal de 
resíduos Sólidos urbanos e Limpeza pública 
de vila Nova de gaia, concedendo-lhe, para o 
efeito, o prazo de 15 dias;
Com efeito, decorre do disposto no sobredito 
artigo 33.º que é proibida a existência de árvo-
res, arbustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou 
quaisquer resíduos nos terrenos ou logradouros 
dos prédios rústicos ou urbanos quando consti-
tuam perigo de incêndio ou para a saúde públi-
ca, cuja violação, de acordo com o disposto na 
alínea b) do artigo 49.º do citado regulamento, 
constitui contraordenação, passível de coima 
graduada de uma vez até um máximo de cin-
co vezes o salário mínimo nacional, bem como 
decorre do alínea n), art.º 48.º, do regulamento 
Municipal de resíduos Sólidos urbanos e Lim-
peza pública do Município de vila Nova de gaia, 
que é proibido manter árvores, arbustos, silva-
dos, sebes pendentes sobre a via pública, que 
estorvem a livre e cómoda passagem e impe-
çam a limpeza urbana, cuja violação, é passível 
de coima graduada de um décimo até um má-
ximo de metade a cinco vezes o salário mínimo 
nacional.
Mais se notifica que, de acordo com o dispos-
to nos art.ºs 121.º e 122.º, do Código de pro-
cedimento Administrativo, dispõe(m) de 10 
dias úteis para apresentar as alegações, que 
entender(em) por convenientes, face ao teor da 
intenção, que ora lhe(s) veio a ser comunicada. 
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Caso não sejam apresentadas alegações por 
escrito, no prazo de 10 dias úteis, a contar da 
presente notificação, a intenção converter-se-á 
em ordem efetiva, devendo cumprir com o de-
terminado 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 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.
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 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 
processo de fiscalização n.º 832/SAL/2018 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: INT-CMvNg/2018/47048
vila Nova de gaia, 17-12-2018

Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 08/01/2019

eDT-CMVNG/2019/15
(proc.1316/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 rua das regadas, lado direito do 
nº 100, Freguesia de grijó e Sermonde, deste 
município, da ordem proferida por esta auto-
ridade administrativa para, a 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 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 constituam 
perigo de incêndio ou para a saúde pública, 



57

 nº 99 | janeiro 2019 | Boletim municipal

avisos e editais

sendo que, de acordo com o disposto na alínea 
b) do art.º 49.º, do citado regulamento, consti-
tui contraordenação, passível de coima gradua-
da de uma vez até um máximo de cinco vezes o 
salário mínimo nacional. 
Ao abrigo do disposto nas alíneas a) e c) do 
artigo 124.º do Código de procedimento Admi-
nistrativo, é dispensada a audiência dos inte-
ressados, justificada pela necessidade urgente 
e imperiosa de remover a situação de grave in-
salubridade, de perigo de incêndio e de risco 
acrescido para a saúde pública que decorre da 
densidade, altura e qualidade da vegetação e 
ainda da constatação de circunstancialismos, 
meteorológicos ou de localização do imóvel, 
que potenciam a possibilidade de ocorrência 
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 
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 
(1316/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: INT-CMvNg/2018/46826
vila Nova de gaia, 14-12-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 09/01/2019

eDT-CMVNG/2019/16
(proc. 388/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 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 rua de Santa Apolónia, nº 1520, 
da união de freguesias de Serzedo/perosinho, 
deste Município, da intenção desta autoridade 
administrativa ordenar, a execução, a promo-
ver no prazo de 15 dias úteis, dos trabalhos de 
limpeza, corte de material vegetal existente e 
remoção dos resíduos sobrantes, verdes ou ou-
tros quaisquer presentes no prédio e mais per-
tenças, originando um foco de insalubridade, 
por promover a proliferação de insetos e ani-
mais rastejantes, e de insegurança, nomeada-
mente por constituir risco para pessoas e bens, 
em violação do 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 do 
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Município de vila Nova de gaia. 
Com efeito, decorre do disposto no citado art.º 
33.º, que é proibida a existência de árvores, ar-
bustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou quais-
quer resíduos nos terrenos ou logradouros dos 
prédios rústicos ou urbanos quando constituam 
perigo de incêndio ou para a saúde pública, 
sendo que, de acordo com o disposto na alínea 
b) do art.º 49.º, do citado regulamento, consti-
tui contraordenação, passível de coima gradua-
da de uma vez até um máximo de cinco vezes o 
salário mínimo nacional. 
Mais se notifica que, de acordo com o dispos-
to nos art.°s 121.º e 122.º, do Código de pro-
cedimento Administrativo, dispõe(m) de 10 
dias úteis para apresentar as alegações, que 
entender(em) por convenientes, face ao teor da 
intenção, que ora lhe(s) veio a ser comunicada. 
Caso não sejam apresentadas alegações por 
escrito, no prazo de 10 dias úteis, a contar da 
presente notificação, a intenção agora comuni-
cada converter-se-á em ordem efetiva, deven-
do cumprir com o determinado no prazo que 
lhe foi concedido. 
Mais se notifica que, após o decurso do prazo 
concedido para o efeito, e constatada a manu-
tenção da situação de insalubridade e insegu-
rança detetada, nos termos e para os efeitos do 
disposto no n.º 2 do art.º 149.º e ss. do DL n.º 
442/91, de 15 de novembro, alterado pelo DL n.º 
61/96, de 31/01, aplicável por força do disposto 
no art.º 6.º, do DL n.º 4/2015, de 07/01, será to-
mada posse administrativa do terreno com vis-
ta à execução coerciva dos trabalhos.
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 
(388/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: INT-CMvNg/2018/47252
vila Nova de gaia, 18-12-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 09/01/2019

eDT-CMVNG/2019/17
(proc. 1270/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 04/12/2018, 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 ruA NovA Do MoNTE, logradou-
ro da habitação sita com o nº 218, freguesia de 
São Félix da Marinha, deste município, da or-
dem proferida por esta autoridade administra-
tiva para, a execução, a promover no prazo de 
15 dias úteis, da limpeza da vegetação e demais 
resíduos, existentes no referido terreno, promo-
vendo, entre outros, a proliferação de insetos e 
animais rastejantes, e constituindo, por conse-
guinte, um foco de insalubridade e de insegu-
rança (risco de incêndio) no local, em violação 
do disposto no art.º 33.º do regulamento Mu-
nicipal de resíduos Sólidos urbanos e Limpeza 
pública do Município de vila Nova de gaia. 
Com efeito, decorre do disposto no citado art.º 
33.º, que é proibida a existência de árvores, ar-



59

 nº 99 | janeiro 2019 | Boletim municipal

avisos e editais

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 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 
(1270/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: INT-CMvNg/2018/47128
vila Nova de gaia, 18-12-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 09/01/2019

eDT-CMVNG/2019/18
(proc. 1019/SAL/2016)

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

vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 
do n.º 1 e no n.º 3 do artigo 112.º do Código de 
procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, atra-
vés da afixação do presente Edital e em cum-
primento do despacho proferido pelo Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Municipal, 
Dr. Manuel Monteiro, em 26/11/2018, ao abri-
go da subdelegação de competências cons-
tante do despacho n.º 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 no ângulo da rua da 
Tapadinha ( a Norte do imóvel com o n.º 148 ), 
com a Travessa da Tapadinha, da freguesia da 
Madalena, deste Município.
DA orDEM, proferida por esta autoridade ad-
ministrativa no âmbito do processo de fiscali-
zação n.º 1019/SAL/2016, de execução dos tra-
balhos de limpeza, sem destruição do coberto 
vegetal, designadamente corte de material 
vegetal infestante existente e remoção dos re-
síduos sobrantes, verdes ou outros quaisquer, 
promovendo, entre outros, a proliferação de in-
setos e animais nocivos, bem como corte/poda, 
das árvores/arbustos propendentes sobre a via 
pública, constituindo, por conseguinte, foco de 
insalubridade e de insegurança (risco de incên-
dio) no local, em cumprimento do disposto nos 
artigos 33.º, 49.º alínea b) e 48.º alínea n), do 
regulamento Municipal de resíduos Sólidos 
urbanos e Limpeza pública de vila Nova de 
gaia, concedendo-lhe, para o efeito, o prazo de 
15 dias;
Com efeito, decorre do disposto no sobredito 
artigo 33.º que é proibida a existência de árvo-
res, arbustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou 
quaisquer resíduos nos terrenos ou logradouros 
dos prédios rústicos ou urbanos quando consti-
tuam perigo de incêndio ou para a saúde públi-
ca, cuja violação, de acordo com o disposto na 
alínea b) do artigo 49.º do citado regulamento, 
constitui contraordenação, passível de coima 
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graduada de uma vez até um máximo de cin-
co vezes o salário mínimo nacional, bem como 
decorre do alínea n), art.º 48.º, do regulamento 
Municipal de resíduos Sólidos urbanos e Lim-
peza pública do Município de vila Nova de gaia, 
que é proibido manter árvores, arbustos, silva-
dos, sebes pendentes sobre a via pública, que 
estorvem a livre e cómoda passagem e impe-
çam a limpeza urbana, cuja violação, é passível 
de coima graduada de um décimo até um má-
ximo de metade a cinco vezes o salário mínimo 
nacional. 
Ao abrigo do disposto nas alíneas a) e c) do 
artigo 124.º do Código de procedimento Admi-
nistrativo, é dispensada a audiência dos inte-
ressados, justificada pela necessidade urgente 
e imperiosa de remover a situação de grave in-
salubridade, de perigo de incêndio e de risco 
acrescido para a saúde pública que decorre da 
densidade, altura e qualidade da vegetação e 
ainda da constatação de circunstancialismos, 
meteorológicos ou de localização do imóvel, 
que potenciam a possibilidade de ocorrência 
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, a 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 
processo de fiscalização n.º 1019/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. 
N/ ref.ª: INT-CMvNg/2018/47667
vila Nova de gaia, 21-12-2018 12:06
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 09/01/2019

eDT-CMVNG/2019/19
(proc. 1778/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 n.º 1 e no n.º 3 do artigo 112.º do Código de 
procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, atra-
vés da afixação do presente Edital e em cum-
primento do despacho proferido pelo Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Municipal, 
Dr. Manuel Monteiro, em 10/12/2018, ao abri-
go da subdelegação de competências cons-
tante do despacho n.º 47/pCM/2017 de 27 de 
outubro, o(s) proprietário(s), arrendatário(s), 
usufrutuário(s) e demais titulares de direitos 
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reais sobre o terreno, sito na rua do Caminho 
velho, 137, casa 3, da freguesia da Santa Mari-
nha e São pedro da Afurada, deste município.
DA orDEM, proferida por esta autoridade ad-
ministrativa no âmbito do processo de fiscali-
zação n.º 1778/SAL/2018, de execução de tra-
balhos de limpeza, corte de material vegetal 
existente e remoção dos resíduos sobrantes, 
verdes ou outros quaisquer, do terreno de que é 
legal detentor(a), em cumprimento do dispos-
to nos artigos 33.º e 49.º, alínea b), do regula-
mento Municipal de resíduos Sólidos urbanos 
e Limpeza pública de vila Nova de gaia, conce-
dendo-lhe, para o efeito, o prazo de 15 dias.
Com efeito, decorre do disposto no sobredito 
artigo 33.º que é proibida a existência de ár-
vores, arbustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou 
quaisquer resíduos nos terrenos ou logradou-
ros dos prédios rústicos ou urbanos quando 
constituam perigo de incêndio ou para a saúde 
pública, cuja violação, de acordo com o dispos-
to na alínea b) do artigo 49.º do citado regula-
mento, constitui contraordenação, passível de 
coima graduada de uma vez até um máximo de 
cinco vezes o salário mínimo nacional. 
Ao abrigo do disposto nas alíneas a) e c) do 
artigo 124.º do Código de procedimento Admi-
nistrativo, é dispensada a audiência dos inte-
ressados, justificada pela necessidade urgente 
e imperiosa de remover a situação de grave in-
salubridade, de perigo de incêndio e de risco 
acrescido para a saúde pública que decorre da 
densidade, altura e qualidade da vegetação e 
ainda da constatação de circunstancialismos, 
meteorológicos ou de localização do imóvel, 
que potenciam a possibilidade de ocorrência 
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, a 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 
processo de fiscalização n.º 1778/SAL/2018 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: INT-CMvNg/2018/47236
vila Nova de gaia, 18-12-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 09/01/2019

eDT-CMVNG/2019/23
ALTErAçÃo ÀS LICENçAS DE LoTEAMENTo
N.º 178/76 (1.ª fase e 2.ª fase), N.º 60/77 e N.º 
34/82
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 
urbanização e Edificação.
Eng.º patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-
-presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
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de gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 44/pCM/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 
de outubro de 2017.
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 
21 de dezembro de 2018, e nos termos do dis-
posto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, 
de 16 de dezembro, na sua atual redação, que 
o Município de vila Nova de gaia tem por ob-
jetivo intervir num dos polos habitacionais re-
levantes da freguesia de pedroso e Seixezelo, 
designadamente no núcleo formado ao abrigo 
de 4 operações de loteamentos contíguas, si-
tuadas na proximidade do Mosteiro de pedro-
so e onde já localizam vários equipamentos de 
apoio à freguesia.
As características urbanas desta zona do ter-
ritório justificam a requalificação de uma área 
cedida ao domínio público municipal no âmbito 
dos citados alvarás de loteamento, designada-
mente de um espaço cedido para escola e de 
parte de um espaço cedido para jardins, que no 
seu todo, apresentam uma área de 7.432m2.
pretende-se requalificar o local acima identifi-
cado, pela criação de espaços que sejam usu-
fruídos por todos os cidadãos deste núcleo ur-
bano, considerando que a manutenção do uso 
de escola não se afigura a solução mais vanta-
josa, uma vez que esta zona do território já dis-
põe dos devidos equipamentos de ensino.
Desenvolveu-se assim a presente proposta de 
alteração das licenças de loteamento n.º 178/76 
(1.ª fase e 2.ª fase), n.º 60/77 e n.º 34/82, que 
tem como objetivo a mudança de uso do espa-
ço acima identificado, prevendo a sua afetação, 
nos termos do estudo elaborado pelo Municí-
pio, ao modelo de ocupação que a seguir se 
descreve:
a) pela criação de um espaço verde de utiliza-
ção coletiva com a área de 5787,00 m2. A área 
verde de utilização coletiva pertencerá ao do-
mínio público e sua constituição é realizada da 
seguinte forma:
- 4352,00 m2 corresponde a espaço cedido no 
âmbito do alvará de loteamento n.º 34/82 para 
escola e para jardins;
- 1435,00 m2 corresponde a espaço cedido no 
âmbito dos alvarás de loteamento n.º 178/76 (1.ª 
fase e 2.ª fase), n.º 60/77 para escola.

b) pela inclusão do edifício existente no local 
numa parcela, designada por parcela A com a 
área de 1.000m2, sendo a mesma destinada à 
implantação de equipamento de utilização co-
letiva. A parcela A ficará na esfera do domínio 
privado municipal e a sua constituição é feita 
da seguinte forma:
- 1000,00 m2 corresponde a espaço cedido no 
âmbito do alvará de loteamento n.º 34/82 para 
escola e de parte para jardins;
c) pela requalificação de parte do espaço públi-
co de acesso à área verde através da afetação 
de um espaço com 645,00 m2 para regulariza-
ção de arruamento, passeios e estacionamen-
to.-- Este espaço pertencerá ao domínio públi-
co e sua constituição é realizada da seguinte 
forma:--- 
- 645,00 m2 corresponde a espaço cedido no 
âmbito dos alvarás de loteamento n.º 178/76 (1.ª 
fase e 2.ª fase), n.º 60/77 para escola.
d) pela regularização do uso das restantes 
áreas de cedência do alvará de loteamento n.º 
34/82, com o valor de 5931,00 m2, passando as 
mesmas ser destinadas aos restantes usos de-
finidos no loteamento de regularização de ar-
ruamento, passeios e estacionamento e jardins.
Com a realização da presente proposta serão 
compatibilizadas as especificações dos cita-
dos alvarás de loteamento, procedimento que 
se revela determinante para a execução a curto 
prazo, pelo Município de vila Nova de gaia, do 
mencionado espaço verde.
para efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
27.º ficam os proprietários dos lotes constantes 
dos referidos alvarás de loteamento notificados 
para se pronunciarem sobre a alteração indica-
da, no prazo de 10 dias.
o processo n.º 3148/17 estará disponível 
para consulta, no Serviço de Atendimento 
da gAIurB, E.M., nos dias úteis, das 9.00h às 
16.30h.
o vice-presidente (Eng.º patrocínio Azevedo)
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Data de publicitação: 10/01/2019

eDT-CMVNG/2019/24
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 24/88
(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 
10 de dezembro de 2018, e nos termos do dis-
posto 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 li-
cença de loteamento n.º 24/88 para o lote n.º 
5, requerido em nome de hÉLDEr FrANCISCo 
SouSA TEIXEIrA, que tem como objetivo:
Alteração da área do lote, de 877m2 para 
788,50m2, resultante da realização de levanta-
mento topográfico;
Alteração da mancha de implantação da habi-
tação;

Construção de anexos, destinados a aparca-
mento/lavandaria, com 48,20m2.
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 4367/18 estará disponível 
para consulta, no Serviço de Atendimento 
da gAIurB, E.M., nos dias úteis, das 9.00h às 
16.30h.
o vice-presidente (Eng.º patrocínio Azevedo)

Data de publicitação: 10/01/2019

eDT-CMVNG/2019/25
(proc. 514/SAL/2016)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 
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do n.º 1 e no n.º 3 do artigo 112.º do Código de 
procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, atra-
vés da afixação do presente Edital e em cum-
primento do despacho proferido pelo Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Municipal, 
Dr. Manuel Monteiro, em 26/11/2018, ao abri-
go da subdelegação de competências cons-
tante do despacho n.º 47/pCM/2017 de 27 de 
outubro, o(s) proprietário(s), arrendatário(s), 
usufrutuário(s) e demais titulares de direitos 
reais sobre o terreno, sito na rua de Mariz, en-
tre os n.ºs 11 e 43,  freguesias de vilar de Ando-
rinho, deste Município.
DA orDEM, proferida por esta autoridade ad-
ministrativa no âmbito do processo de fiscali-
zação n.º 514/SAL/2016, de execução dos tra-
balhos de limpeza, sem destruição do coberto 
vegetal, designadamente corte de material 
vegetal infestante existente e remoção dos re-
síduos sobrantes, verdes ou outros quaisquer, 
promovendo, entre outros, a proliferação de in-
setos e animais rastejantes, e constituindo, por 
conseguinte, foco de insalubridade e de insegu-
rança (risco de incêndio) no local, em cumpri-
mento do disposto nos artigos 33.º, 49.º alínea 
b), do regulamento Municipal de resíduos Só-
lidos urbanos e Limpeza pública de vila Nova 
de gaia, concedendo-lhe, para o efeito, o prazo 
de 15 dias.
Com efeito, decorre do disposto no sobredito 
artigo 33.º que é proibida a existência de árvo-
res, arbustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou 
quaisquer resíduos nos terrenos ou logradouros 
dos prédios rústicos ou urbanos quando consti-
tuam perigo de incêndio ou para a saúde públi-
ca, cuja violação, de acordo com o disposto na 
alínea b) do artigo 49.º do citado regulamento, 
constitui contraordenação, passível de coima 
graduada de uma vez até um máximo de cinco 
vezes o salário mínimo nacional. 
Ao abrigo do disposto nas alíneas a) e c) do 
artigo 124.º do Código de procedimento Admi-
nistrativo, é dispensada a audiência dos inte-
ressados, justificada pela necessidade urgente 
e imperiosa de remover a situação de grave in-
salubridade, de perigo de incêndio e de risco 
acrescido para a saúde pública que decorre da 
densidade, altura e qualidade da vegetação e 
ainda da constatação de circunstancialismos, 

meteorológicos ou de localização do imóvel, 
que potenciam a possibilidade de ocorrência 
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, a 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 
processo de fiscalização n.º 514/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.
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N/ ref.ª: INT-CMvNg/2018/47043
vila Nova de gaia, 17-12-2018 15:46:00
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 10/01/2019

eDT-CMVNG/2019/27
MANuEL ANTÓNIo CorrEIA MoNTEIro no 
uso das competências delegadas pelo Exm.º 
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 janeiro 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 25 de outubro 
de 2013, os Munícipes interessados em intervir 
no período aberto ao público, devem inscrever-
-se na receção da Câmara até às 17 horas da 
terça-feira imediatamente anterior à reunião 
pública agendada para aquele dia 21.01.2019.
E para constar se lavrou o presente Edital que 
vai ser afixado no átrio Municipal.
vila Nova de gaia, 08 de janeiro de 2019.
o vereador, Manuel António Correia Monteiro
Data de publicitação: 11/01/2019

eDT-CMVNG/2019/28
(proc. 86/SAL/2018)

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

Monteiro, em 19/12/2018, o(s) proprietário(s), 
arrendatário(s), usufrutuário(s) e demais titula-
res de direitos reais sobre o terreno, sito frente 
ao nº 172, da rua pádua Correia, junto ao nº 733, 
da união de freguesias de gulpilhares e vala-
dares, deste município, da intenção desta au-
toridade administrativa ordenar, a execução, a 
promover no prazo de 15 dias úteis, da limpeza 
da vegetação e demais resíduos, existentes no 
referido terreno, promovendo, entre outros, a 
proliferação de insetos e animais rastejantes, e 
constituindo, por conseguinte, um foco de insa-
lubridade e de insegurança (risco de incêndio) 
no local, em violação do disposto no art.º 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 constituam 
perigo de incêndio ou para a saúde pública, 
sendo que, de acordo com o disposto na alínea 
b) do art.º 49.º, do citado regulamento, consti-
tui contraordenação, passível de coima gradua-
da de uma vez até um máximo de cinco vezes o 
salário mínimo nacional. 
Mais se comunica que, de acordo com o dis-
posto nos art.ºs 121.º e 122.º, do Código de pro-
cedimento Administrativo, dispõe(m) de 10 
dias úteis para apresentar as alegações, que 
entender(em) por convenientes, face ao teor da 
intenção, que ora lhe(s) veio a ser comunicada. 
Caso não sejam apresentadas alegações por 
escrito, no prazo de 10 dias úteis, a contar da 
presente notificação, a intenção agora comuni-
cada converter-se-á em ordem efetiva, deven-
do cumprir com o determinado no prazo que 
lhe foi concedido. 
Mais se notifica que, após o decurso do prazo 
concedido para o efeito, e constatada a manu-
tenção da situação de insalubridade e insegu-
rança detetada, nos termos e para os efeitos do 
disposto no n.º 2 do art.º 149.º e ss. do DL n.º 
442/91, de 15 de novembro, alterado pelo DL n.º 
61/96, de 31/01, aplicável por força do disposto 
no art.º 6.º, do DL n.º 4/2015, de 07/01, será to-
mada posse administrativa do terreno com vis-
ta à execução coerciva dos trabalhos.
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A posse administrativa é realizada pelos servi-
ços municipais competentes, mediante a elabo-
ração de um auto de posse onde, para além de 
se identificar o ato aqui expresso, se especifi-
cam demais elementos que se revelem por per-
tinentes elencar. As quantias relativas às despe-
sas realizadas no âmbito da execução coerciva, 
incluindo quaisquer indemnizações ou sanções 
pecuniárias, que a administração tenha de su-
portar para o efeito, são de conta dos infratores. 
Ao prazo aqui fixado acresce uma dilação de 
30 dias. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(86/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: INT-CMvNg/2019/962
vila Nova de gaia, 01-09-2019 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 14/01/2019

eDT-CMVNG/2019/29
(proc. 1318/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 n.º 1 e no n.º 3 do artigo 112.º do Código de 
procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, atra-
vés da afixação do presente Edital e em cum-
primento do despacho proferido pelo Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Municipal, 
Dr. Manuel Monteiro, em 19/12/2018, ao abri-

go da subdelegação de competências cons-
tante do despacho n.º 47/pCM/2017 de 27 de 
outubro, o(s) proprietário(s), arrendatário(s), 
usufrutuário(s) e demais titulares de direitos 
reais sobre o terreno, sito na rua de Belide com 
a Travessa Alexandre Marta da Cruz, da união 
de Freguesias de gulpilhares e valadares, deste 
Município.
DA orDEM, proferida por esta autoridade ad-
ministrativa no âmbito do processo de fiscali-
zação n.º 1318/SAL/2018, de execução dos tra-
balhos de limpeza, sem destruição do coberto 
vegetal, designadamente corte de material 
vegetal infestante existente e remoção dos re-
síduos sobrantes, verdes ou outros quaisquer, 
promovendo, entre outros, a proliferação de in-
setos e animais rastejantes, e constituindo, por 
conseguinte, foco de insalubridade e de insegu-
rança (risco de incêndio) no local, em cumpri-
mento do disposto nos artigos 33.º, 49.º alínea 
b), do regulamento Municipal de resíduos Só-
lidos urbanos e Limpeza pública de vila Nova 
de gaia, concedendo-lhe, para o efeito, o prazo 
de 15 dias.
Com efeito, decorre do disposto no sobredito 
artigo 33.º que é proibida a existência de árvo-
res, arbustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou 
quaisquer resíduos nos terrenos ou logradouros 
dos prédios rústicos ou urbanos quando consti-
tuam perigo de incêndio ou para a saúde públi-
ca, cuja violação, de acordo com o disposto na 
alínea b) do artigo 49.º do citado regulamento, 
constitui contraordenação, passível de coima 
graduada de uma vez até um máximo de cinco 
vezes o salário mínimo nacional. 
Ao abrigo do disposto nas alíneas a) e c) do 
artigo 124.º do Código de procedimento Admi-
nistrativo, é dispensada a audiência dos inte-
ressados, justificada pela necessidade urgente 
e imperiosa de remover a situação de grave in-
salubridade, de perigo de incêndio e de risco 
acrescido para a saúde pública que decorre da 
densidade, altura e qualidade da vegetação e 
ainda da constatação de circunstancialismos, 
meteorológicos ou de localização do imóvel, 
que potenciam a possibilidade de ocorrência 
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 
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de 15 dias sem que se mostre cumprida a or-
dem, promover-se-á, imediatamente, a 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 
processo de fiscalização n.º 1318/SAL/2018 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: INT-CMvNg/2019/630
vila Nova de gaia, 01-08-2019 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 14/01/2019

eDT-CMVNG/2019/30
(proc. 772/SAL/2016)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 
do n.º 1 e no n.º 3 do artigo 112.º do Código de 
procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, através 
da afixação do presente Edital e em cumprimen-
to do despacho proferido pelo Senhor vereador 
do pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Ma-
nuel Monteiro, em 26/11/2018, ao abrigo da sub-
delegação de competências constante do des-
pacho n.º 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 Areias, frente ao n.º 110 
com a rua António Moreira Barbosa (Ferreiro), 
freguesia de Canelas, deste Município.
DA orDEM, proferida por esta autoridade ad-
ministrativa no âmbito do processo de fiscali-
zação n.º 772/SAL/2016, de execução dos tra-
balhos de limpeza, sem destruição do coberto 
vegetal, designadamente corte de material 
vegetal infestante existente e remoção dos re-
síduos sobrantes, verdes ou outros quaisquer, 
promovendo, entre outros, a proliferação de in-
setos e animais rastejantes, e constituindo, por 
conseguinte, foco de insalubridade e de insegu-
rança (risco de incêndio) no local, bem como a 
poda das árvores (sobreiros) propendentes so-
bre a via pública, em cumprimento do disposto 
nos artigos 33.º, 49.º alínea b),e n.º1, alínea n) 
do art.º 48, do regulamento Municipal de re-
síduos Sólidos urbanos e Limpeza pública de 
vila Nova de gaia, concedendo-lhe, para o efei-
to, o prazo de 15 dias.
Com efeito, decorre do disposto no sobredito 
artigo 33.º que é proibida a existência de árvo-
res, arbustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou 
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quaisquer resíduos nos terrenos ou logradouros 
dos prédios rústicos ou urbanos quando consti-
tuam perigo de incêndio ou para a saúde públi-
ca, cuja violação, de acordo com o disposto na 
alínea b) do artigo 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 decorre do disposto no n.º 1, alínea n), do 
art.º 48.º, do regulamento Municipal de resí-
duos Sólidos urbanos e Limpeza pública de 
vila Nova de gaia, ser proibido manter árvo-
res, arbustos, silvados, sebes pendentes sobre 
a via pública, que estorvem a livre e cómoda 
passagem e impeçam a limpeza urbana, sendo 
a violação da referida disposição regulamentar,  
passível de coima graduada de um décimo até 
um máximo de metade a cinco vezes o salário 
mínimo nacional. 
Ao abrigo do disposto nas alíneas a) e c) do 
artigo 124.º do Código de procedimento Admi-
nistrativo, é dispensada a audiência dos inte-
ressados, justificada pela necessidade urgente 
e imperiosa de remover a situação de grave in-
salubridade, de perigo de incêndio e de risco 
acrescido para a saúde pública que decorre da 
densidade, altura e qualidade da vegetação e 
ainda da constatação de circunstancialismos, 
meteorológicos ou de localização do imóvel, 
que potenciam a possibilidade de ocorrência 
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, a 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 voluntariamente à 
limpeza do terreno e poda dos sobreiros pro-
pendentes sobre o domínio público, deverá(ão) 
comunicá-lo, por qualquer meio, aos serviços 
de fiscalização da Divisão de Fiscalização e 
Contraordenações deste município.
De referir que as árvores em causa são sobrei-
ros, e que não poderá proceder a qualquer in-
tervenção relativamente ao corte dos ramos e/
ou abate, sem a prévia autorização a conceder 
pelo Instituto de Conservação da Natureza e 
das Florestas.
Ao abrigo do disposto no artigo 122.º do Có-
digo de procedimento Administrativo poderá o 
processo de fiscalização n.º 772/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: INT-CMvNg/2019/1199
vila Nova de gaia, 01-10-2019 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 14/01/2019

eDT-CMVNG/2019/31
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 24 respeitante à reu-
nião ordinária realizada no dia 3 de dezembro 



69

 nº 99 | janeiro 2019 | Boletim municipal

avisos e editais

de 2018, 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 
2017/10/21. 
por ser verdade e a fim de ser tornada pública 
se fez o presente Edital que vai ser afixado no 
átrio Municipal, estando a respetiva ata exposta 
para consulta, junto do balcão de informação. 
vila Nova de gaia, 7 de janeiro de 2019.
o vereador, Manuel António Correia Monteiro
Data de publicitação: 15/01/2019

eDT-CMVNG/2019/32
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo - ruA DA 
urTIguEIrA, CANELAS
Manuel António Correia Monteiro, vereador da 
Câmara Municipal de vila Nova de gaia
TorNA pÚBLICo que, por deliberação da 
Exma. Câmara Municipal, tomada na reunião 
de 03 de dezembro de 2018, foi aprovada a se-
guinte poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo:
Implementação de sinalização de limite de ve-
locidade de 40 Km/h, na rua da urtigueira
para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de gaia, 09 de janeiro de 2019
o vereador, Manuel António Correia Monteiro
Data de publicitação: 15/01/2019

eDT-CMVNG/2019/33
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 17/97
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 
urbanização e Edificação)
Eng.º patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-
-presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 44/pCM/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 
de outubro de 2017.
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 10 
de janeiro de 2019, e nos termos do disposto no 
artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, na sua atual redação, que foi apre-
sentado um pedido de alteração da licença de 

loteamento n.º 17/97 para o lote n.º 5, requerido 
em nome de ADELINA FErrEIrA DE ALMEIDA 
BArrEIro, que tem como objetivo:
a) retificação da área do lote, de 400m2 para 
412,71m2, resultante da realização de levanta-
mento topográfico;
b) Alteração da mancha de implantação da ha-
bitação;
c) Alteração da cércea de r/chão para cave 
(eventual), r/chão e aproveitamento do vão de 
telhado;
d) Definição de anexos no logradouro posterior 
do lote, destinados a garagem e arrumos, com 
115,16m2.
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 3617/18 estará disponível para 
consulta, no Serviço de Atendimento da 
gAIurB, E.M., nos dias úteis, das 9.00h às 
16.30h.
o vice-presidente (Eng.º patrocínio Azevedo)

Data de publicitação: 15/01/2019

eDT-CMVNG/2019/37
MANuEL ANTÓNIo CorrEIA MoNTEIro, vE-
rEADor DESTA CâMArA MuNICIpAL, por 
DESpACho Nº. 47/pCM/2017, DE 27 DE ouTu-
Bro DE 2017,
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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 1 respeitante à 
reunião ordinária realizada no dia 14 de janeiro 
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 
2017/10/21. 
por ser verdade e a fim de ser tornada pública 
se fez o presente Edital que vai ser afixado no 
átrio Municipal, estando a respetiva ata exposta 
para consulta, junto do balcão de informação. 
vila Nova de gaia, 16 de janeiro de 2019.
o vereador, Manuel António Correia Monteiro
Data de publicitação: 17/01/2019

eDT-CMVNG/2019/41
(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.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 
do n.º 1 e no n.º 3 do artigo 112.º do Código de 
procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, atra-
vés da afixação do presente Edital e em cum-
primento do despacho proferido pelo Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Municipal, 
Dr. Manuel Monteiro, em 03/01/2019, ao abri-
go da subdelegação de competências cons-
tante do despacho n.º 47/pCM/2017 de 27 de 
outubro, o(s) proprietário(s), arrendatário(s), 
usufrutuário(s) e demais titulares de direitos 
reais sobre o  imóvel, sito na rua do gaiense n.º 
44, freguesia de oliveira do Douro, deste Muni-
cípio, da intenção desta autoridade administra-
tiva ordenar, a execução, a promover no prazo 
de 15 dias úteis, os trabalhos de limpeza, sem 
destruição do coberto vegetal, designadamen-

te corte de material vegetal infestante existente 
no terreno integrante do mesmo e remoção dos 
resíduos sobrantes, verdes ou outros quaisquer, 
promovendo, entre outros, a proliferação de in-
setos e animais rastejantes, e constituindo, por 
conseguinte, um foco de insalubridade e de in-
segurança (risco de incêndio) no local, em vio-
lação do disposto no art.º 33.º, do regulamento 
Municipal de resíduos Sólidos urbanos e Lim-
peza pública do Município de vila Nova de gaia, 
bem como poda / corte das árvores e arbustos 
propendentes sobre a referida artéria, que es-
torvem a livre e cómoda passagem e impeçam 
a limpeza urbana, em violação do disposto no 
artigo 48.º n.º1 alínea n), do regulamento Mu-
nicipal de resíduos Sólidos urbanos e Limpeza 
pública de vila Nova de gaia.
Com efeito, decorre do disposto no sobredito 
artigo 33.º que é proibida a existência de árvo-
res, arbustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou 
quaisquer resíduos nos terrenos ou logradouros 
dos prédios rústicos ou urbanos quando consti-
tuam perigo de incêndio ou para a saúde públi-
ca, cuja violação, de acordo com o disposto na 
alínea b) do artigo 49.º do citado regulamento, 
constitui contraordenação, passível de coima 
graduada de uma vez até um máximo de cin-
co vezes o salário mínimo nacional, bem como 
decorre do alínea n), art.º 48.º, do regulamento 
Municipal de resíduos Sólidos urbanos e Lim-
peza pública do Município de vila Nova de gaia, 
que é proibido manter árvores, arbustos, silva-
dos, sebes pendentes sobre a via pública, que 
estorvem a livre e cómoda passagem e impe-
çam a limpeza urbana, cuja violação, é passível 
de coima graduada de um décimo até um má-
ximo de metade a cinco vezes o salário mínimo 
nacional. 
Mais se notifica que, de acordo com o dispos-
to nos art.ºs 121.º e 122.º, do Código de pro-
cedimento Administrativo, dispõe(m) de 10 
dias úteis para apresentar as alegações, que 
entender(em) por convenientes, face ao teor da 
intenção, que ora lhe(s) veio a ser comunicada. 
Caso não sejam apresentadas alegações por 
escrito, no prazo de 10 dias úteis, a contar da 
presente notificação, a intenção converter-se-á 
em ordem efetiva, devendo cumprir com o de-
terminado no prazo que lhe foi concedido.
Mais se notifica que, após o decurso do prazo 
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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 
(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: INT-CMvNg/2019/1225
vila Nova de gaia, 01-10-2019
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 24/01/2019

eDT-CMVNG/2019/42
(proc. 741/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 03/01/2019, o(s) proprietário(s), 
arrendatário(s), usufrutuário(s) e demais titu-
lares de direitos reais sobre o terreno, sito na 
ruA DA FÁBrICA DAS CAvADINhAS, JuNTo 
Ao Nº 325, da união de freguesias de pedroso 
e Seixezelo, deste município, da intenção desta 
autoridade administrativa ordenar, a execução, 
a promover no prazo de 15 dias úteis, da limpe-
za da vegetação e demais resíduos, existentes 
no referido terreno, promovendo, entre outros, 
a proliferação de insetos e animais rastejantes, 
e constituindo, por conseguinte, um foco de in-
salubridade e de insegurança (risco de incên-
dio) no local, em violação do disposto no art.º 
33.º do regulamento Municipal de resíduos Só-
lidos urbanos e Limpeza pública do Município 
de vila Nova de gaia. 
Com efeito, decorre do disposto no citado art.º 
33.º, que é proibida a existência de árvores, ar-
bustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou quais-
quer resíduos nos terrenos ou logradouros dos 
prédios rústicos ou urbanos quando constituam 
perigo de incêndio ou para a saúde pública, 
sendo que, de acordo com o disposto na alínea 
b) do art.º 49.º, do citado regulamento, consti-
tui contraordenação, passível de coima gradua-
da de uma vez até um máximo de cinco vezes o 
salário mínimo nacional. 
Mais se comunica que, de acordo com o dis-
posto nos art.ºs 121.º e 122.º, do Código de pro-
cedimento Administrativo, dispõe(m) de 10 
dias úteis para apresentar as alegações, que 
entender(em) por convenientes, face ao teor da 
intenção, que ora lhe(s) veio a ser comunicada. 
Caso não sejam apresentadas alegações por 
escrito, no prazo de 10 dias úteis, a contar da 
presente notificação, a intenção agora comuni-
cada converter-se-á em ordem efetiva, deven-
do cumprir com o determinado no prazo que 
lhe foi concedido. 
Mais se notifica que, após o decurso do prazo 
concedido para o efeito, e constatada a manu-
tenção da situação de insalubridade e insegu-
rança detetada, nos termos e para os efeitos do 
disposto no n.º 2 do art.º 149.º e ss. do DL n.º 
442/91, de 15 de novembro, alterado pelo DL n.º 
61/96, de 31/01, aplicável por força do disposto 
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no art.º 6.º, do DL n.º 4/2015, de 07/01, será to-
mada posse administrativa do terreno com vis-
ta à execução coerciva dos trabalhos.
A posse administrativa é realizada pelos servi-
ços municipais competentes, mediante a elabo-
ração de um auto de posse onde, para além de 
se identificar o ato aqui expresso, se especifi-
cam demais elementos que se revelem por per-
tinentes elencar. As quantias relativas às despe-
sas realizadas no âmbito da execução coerciva, 
incluindo quaisquer indemnizações ou sanções 
pecuniárias, que a administração tenha de su-
portar para o efeito, são de conta dos infratores. 
Ao prazo aqui fixado acresce uma dilação de 
30 dias. 
Adverte – se ainda para a obrigatoriedade, nos 
termos do disposto no nº 2 do artigo 15º do 
Decreto-lei nº 124/2006 de 28 de junho, pro-
ceder, até 30/04/2019, salvo alterações legis-
lativas, que no entretanto venham a ocorrer, à 
execução das obrigatórias faixas de gestão de 
combustíveis.
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(741/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: INT-CMvNg/2019/1327
vila Nova de gaia, 01-10-2019 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 24/01/2019

eDT-CMVNG/2019/43
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 45/96
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 
urbanização e Edificação)
Eng.º patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-
-presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 44/pCM/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 

de outubro de 2017.
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 16 
de janeiro de 2019, e nos termos do disposto no 
artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, na sua atual redação, que foi apre-
sentado um pedido de alteração da licença de 
loteamento n.º 45/96 para o lote n.º 97, reque-
rido em nome de JAMIM gErSoN DA CuNhA 
oLIvEIrA, que tem como objetivo:
a) retificação da área do lote, de 901m2 para 
903m2, resultante da realização de levanta-
mento topográfico;
b) Alteração da cércea de r/chão e andar para 
cave e r/chão;
c) Alteração da mancha de implantação da ha-
bitação e consequente alteração das áreas de 
implantação e de construção.
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 2799/18 estará disponível 
para consulta, no Serviço de Atendimento 
da gAIurB, E.M., nos dias úteis, das 9.00h às 
16.30h.
o vereador, Manuel António Correia Monteiro

Data de publicitação: 24/01/2019
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eDT-CMVNG/2019/44
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 37/80
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 
urbanização e Edificação)
Eng.º patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-
-presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 44/pCM/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 
de outubro de 2017.
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 16 
de janeiro de 2019, e nos termos do disposto no 
artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, na sua atual redação, que foi apre-
sentado um pedido de alteração da licença de 
loteamento n.º 37/80 para o lote n.º 8, reque-
rido em nome de JoSÉ ANTÓNIo DA CoSTA 
SILvA, que tem como objetivos:
- Alteração do polígono de implantação da ha-
bitação, com a resultante alteração da área de 
implantação de 112m2 para 143m2;
- Alteração da área de construção da habita-
ção, de 195,50m2 para 226,50m2;
- Definição de cobertura plana;
- reformulação das construções anexas, defi-
nindo um novo volume, com a área de 7,50m2.
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 171/19 estará disponível para con-
sulta, no Serviço de Atendimento da gAIurB, 
E.M., nos dias úteis, das 9.00h às 16.30h.
o vice-presidente (Eng.º patrocínio Azevedo)

Data de publicitação: 24/01/2019

eDT-CMVNG/2019/45
(proc. 1137/vT/2018)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Dr., Dire-
tor do Departamento de polícia Municipal do 
Município de vila Nova de gaia, no uso das 
competências atribuídas pelo despacho n.º 58/
vMM/2017, de 9 de novembro, do Senhor ve-
reador do pelouro da Fiscalização Municipal 
e vistorias Administrativas, com competência 
subdelegada pelo despacho n.º 47/pCM/2017 
de 27 de outubro de 2017 do Senhor presidente 
da Câmara Municipal, com competência confe-
rida pela Exma. Câmara Municipal na sua reu-
nião de 21 de outubro de 2017, 
FAZ SABEr, nos termos do disposto na alínea d) 
do nº 1 do art.º 112º do Código de procedimento 
Administrativo, através da afixação do presente 
Edital, a todos os interessados – proprietários 
do muro de vedação e suporte de terras sito na 
rua dos prazeres, lado poente, na freguesia de 
Canelas deste concelho de vila Nova de gaia -, 
de que, no âmbito do processo Administrativo 
nº 1137/vT/2018, por despacho de 03 de janeiro 
de 2019 do Sr. vereador do pelouro da Fiscali-
zação Municipal e vistorias Administrativas, Dr. 
Manuel Monteiro foi determinada a realização 
de uma vistoria administrativa à referida edifi-
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cação, a título oficioso, com vista a avaliar do 
seu estado de conservação, nos termos e para 
os efeitos do disposto nos art.°s 89º e ss. do re-
gime Jurídico da urbanização e da Edificação 
(rJuE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99 
de 16 de dezembro, na redação que lhe foi dada 
por diversa legislação posterior.
A realização desta vistoria tem por fundamento 
o facto de, em análise prévia sucinta efetuada 
ao local por técnico municipal, se ter apurado 
que aquela edificação apresenta patologias 
suscetíveis de comprometerem as suas condi-
ções de salubridade, segurança ou arranjo es-
tético, nomeadamente:---- Encontra-se em mau 
estado de conservação, com um troço de cerca 
de cinco metros desmoronado sobre o espaço 
destinado à circulação automóvel.
Assim, os peritos adstritos a esta Divisão de 
Fiscalização do Município de vila Nova de gaia 
deslocar-se-ão ao local acima referido no dia 
18 de março de 2019, aproximadamente pelas 
09h45m, a fim de se levar a efeito uma vistoria 
administrativa nos termos do disposto no art.º 
90º do regime Jurídico da Edificação e da ur-
banização (rJuE), no sentido de ser analisado 
o estado de conservação do referido imóvel
Face ao exposto, solicita-se ao(s) proprietário(s) 
que se digne(m) estar presente(s) no referido 
local, no dia e período indicado.
Nos termos do disposto no nº 3 do art.º 90º 
do rJuE, poderão os aqui notificados, caso o 
desejem, até à véspera da data da realização 
da diligência, indicar um perito para intervir na 
realização da vistoria e/ou formular quesitos 
que queiram ver respondidos pelos peritos par-
ticipantes na vistoria.
o despacho acima referido, do Sr. vereador 
Dr. Manuel Monteiro foi proferido ao abrigo da 
subdelegação de competências conferida 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.
N/ ref.ª: INT-CMvNg/2019/3030

vila Nova de gaia, 21-01-2019 16:13
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 24/01/2019

eDT-CMVNG/2019/46
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 3, do art.º 
40º, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, as 
reuniões ordinárias são públicas e quinzenais e 
realizam-se nos paços do Concelho do Municí-
pio e nas Freguesias em alternância. 
Na primeira segunda-feira de cada mês, a reu-
nião realiza-se numa das freguesias do Conce-
lho, com início às 15,00 horas.
Na terceira segunda-feira de cada mês, a reu-
nião realiza-se nos paços do Concelho do Muni-
cípio, com início às 16.00 horas.
os munícipes interessados em participar nas 
reuniões públicas, a realizar na terceira segun-
da-feira de cada mês, devem inscrever-se, na 
receção da Câmara, até às 17 horas da terça-
-feira imediatamente anterior à reunião pública, 
referindo nome, morada e assunto a tratar.
Quando a segunda-feira coincidir com dia feria-
do, a reunião é transferida, sendo possível, para 
o primeiro dia útil da semana seguinte.
A seguir publica-se o Mapa de reuniões ordi-
nárias, fazendo parte integrante do mesmo.
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por ser verdade e a fim de ser tornado público 
se fez o presente Edital que vai ser afixado no 
átrio Municipal. 
vila Nova de gaia, 23 de janeiro de 2019.
o vereador, Manuel António Correia Monteiro
Data de publicitação: 24/01/2019

eDT-CMVNG/2019/47
MANuEL ANTÓNIo CorrEIA MoNTEIro no 
uso das competências delegadas pelo Exmo. 
Senhor presidente da Câmara através do des-
pacho nº 47/pCM/2017 de 27 de outubro de 
2017
TorNA pÚBLICo que a próxima reunião públi-
ca vai ter lugar no dia 04 de fevereiro de 2019, 
segunda-feira, pelas 15,00 horas, na junta de 
freguesia de Arcozelo, Município de vila Nova 
de gaia.
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, 25 de janeiro de 2019.
o vereador, Manuel António Correia Monteiro
Data de publicitação: 25/01/2019

eDT-CMVNG/2019/48
MANuEL ANTÓNIo CorrEIA MoNTEIro no 
uso das competências delegadas pelo Exmo. 
Senhor presidente da Câmara através do des-
pacho nº 47/pCM/2017 de 27 de outubro de 
2017
TorNA pÚBLICo que a próxima reunião públi-
ca vai ter lugar no dia 18 de fevereiro de 2019, 
segunda-feira, pelas 16,00 horas.
Nos termos do disposto no artigo 7.º do regi-
mento da Câmara Municipal de vila Nova de 
gaia, aprovado em reunião de 21 de Janeiro de 

2019, os Munícipes interessados em intervir no 
período aberto ao público, devem inscrever-se 
na receção da Câmara até às 17 horas da terça-
-feira imediatamente anterior à reunião pública 
agendada para aquele dia 18.02.2019.
E para constar se lavrou o presente Edital que 
vai ser afixado no átrio Municipal.
vila Nova de gaia, 22 de janeiro de 2019.
o vereador, Manuel António Correia Monteiro
Data de publicitação: 29/01/2019

eDT-CMVNG/2019/49
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 01 respeitante à reunião 
ordinária realizada no dia 14 de janeiro 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 2017/10/21.
por ser verdade e a fim de ser tornada pública 
se fez o presente Edital que vai ser afixado no 
átrio Municipal, estando a respetiva ata exposta 
para consulta, junto do balcão de informação. 
vila Nova de gaia, 24 de janeiro de 2019.
o vereador, Manuel António Correia Monteiro
Data de publicitação: 29/01/2019

eDT-CMVNG/2019/50
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 02 respeitante 
à reunião pública realizada no dia 21 de janeiro 
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 
2017/10/21. 
por ser verdade e a fim de ser tornada pública 
se fez o presente Edital que vai ser afixado no 



Avisos e editAis

Nº 99 | jANeiro 2019 | BoLetiM MUNiCiPAL

76

átrio Municipal, estando a respetiva ata exposta 
para consulta, junto do balcão de informação. 
vila Nova de gaia, 24 de janeiro de 2019.
o vereador, Manuel António Correia Monteiro
Data de publicitação: 29/01/2019

eDT-CMVNG/2019/51
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo - ruA 
ArCo, ArCoZELo
Manuel António Correia Monteiro, vereador da 
Câmara Municipal de vila Nova de gaia
TorNA pÚBLICo que, por deliberação da 
Exma. Câmara Municipal, tomada na reunião de 
3 de Dezembro de 2018, foi aprovada a seguin-
te poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo:
Trânsito proibido a veículos de largura superior 
a 2 metros, no troço compreendido entre a Tra-
vessa Arco e a rua Nova de vila Chá
para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de gaia, 28 de Janeiro de 2019
o vereador, Manuel António Correia Monteiro
Data de publicitação: 29/01/2019

eDT-CMVNG/2019/52
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo - TrA-
vESSA DAS roçADAS, vALADArES
Manuel António Correia Monteiro, vereador da 
Câmara Municipal de vila Nova de gaia,
TorNA pÚBLICo que, por deliberação da 
Exma. Câmara Municipal, tomada na reunião de 
14 de Janeiro de 2019, foi aprovada a seguinte 
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo:
Sinalização vertical de paragem obrigatória e 
linha de paragem na Travessa de roçadas, no 
entroncamento com a rua Fontes pereira de 
Melo
para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de gaia, 25 de Janeiro de 2019
o vereador, Manuel António Correia Monteiro
Data de publicitação: 29/01/2019

eDT-CMVNG/2019/55
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo - TrA-
vESSA DE CABANÕES, AvINTES
Manuel António Correia Monteiro, vereador da 
Câmara Municipal de vila Nova de gaia
TorNA pÚBLICo que, por deliberação da 
Exma. Câmara Municipal, tomada na reunião de 

21 de Janeiro de 2019, foi aprovada a seguinte 
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo:
Trânsito proibido na Travessa de Cabanões
para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de gaia, 28 de Janeiro de 2019
o vereador, Manuel António Correia Monteiro
Data de publicitação: 30/01/2019
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e.1. reGULaMeNToS eM VerSÃo FiNaL

e.1.1. reGiMeNTo Da CÂMara MUNiCiPaL De 
ViLa NoVa De Gaia
(regime Jurídico das Autarquias Locais (rJAL), 
aprovado pela Lei nº 75/2013 de 12 de Setem-
bro, na sua atual redação, Código do procedi-
mento Administrativo aprovado pelo Decreto-
-Lei nº. 4/2015, de 07 de janeiro e Lei nº. 27/96, 
de 01/08 com a atual redação do Decreto-lei nº. 
214-g/2015, de 02 de outubro)

ArTIgo 1º
rEuNIÕES

1. As reuniões de Câmara são ordinárias e ex-
traordinárias.
2. por se julgar mais conveniente, e de acordo 
com o disposto no nº 2 do artigo 40º do rJAL, 
as reuniões ordinárias são públicas e quinzenais 
e realizam-se nos paços do Concelho do Muni-
cípio e nas Freguesias em alternância. 
a) Na 1ª segunda-feira de cada mês, a reunião 
realiza-se numa das freguesias do Concelho, 
conforme mapa a publicar em edital, com início 
às 15,00 horas.
b) Na 3ª segunda-feira de cada mês, a reunião 
realiza-se nos paços do Concelho do Município, 
com início às 16.00 horas
3. Quando a segunda-feira coincidir com dia 
feriado, a reunião é transferida, sendo possível, 
para o 1º dia útil da semana seguinte.
4. As reuniões extraordinárias, salvo indicação 
em contrário, realizar-se-ão nos paços do Con-
celho, sendo convocadas por iniciativa do pre-
sidente ou após requerimento de, pelo menos, 
um terço dos respetivos membros.
5. As reuniões extraordinárias poderão ser pú-
blicas se tal resultar da convocatória.
6. o presidente convoca a reunião para um dos 
oito dias subsequentes à receção do requeri-
mento previsto no nº. 4.
7. Quando o presidente não efetue a convo-
cação que lhe tenha sido requerida ou não o 
faça nos termos do nº 6, podem os requerentes 
efetuá-la diretamente com a invocação dessa 
circunstância observando o disposto no núme-
ro anterior com as devidas adaptações e publi-
citando-a nos locais habituais.

ArTIgo 2º
CoNvoCAçÃo DAS rEuNIÕES E orDEM Do 

DIA
1. Compete ao presidente convocar as reuniões, 
estabelecer e distribuir a ordem do dia das reu-
niões, abrir e encerrar as reuniões, dirigir os 
trabalhos e assegurar o cumprimento das leis e 
regularidade das deliberações.
2. Na falta ou impedimento do presidente diri-
girá os trabalhos o vice-presidente, ou, não es-
tando este presente, o vereador em exercício 
de funções que ocupa o lugar imediatamente 
a seguir na lista em que foi eleito o presidente.
3. A ordem do dia das reuniões é entregue por 
correio eletrónico a todos os membros com a 
antecedência sobre a data do início da reunião 
de, pelo menos, dois dias úteis, ficando em si-
multâneo disponível na Área reservada do Mu-
nicípio a respetiva documentação para consul-
ta.
4. Só podem ser objeto de deliberação os as-
suntos incluídos na ordem do dia da reunião.
5. As alterações da ordem da agenda de traba-
lhos podem ser feitas a requerimento do presi-
dente ou vereador, mediante decisão maioritá-
ria.
6. As reuniões extraordinárias são convocadas 
com, pelo menos, dois dias úteis de antecedên-
cia, sendo comunicadas a todos os membros 
por edital, através de protocolo ou por correio 
eletrónico.
7. Nas reuniões extraordinárias, o presidente e 
os vereadores só podem deliberar sobre as ma-
térias para que hajam sido expressamente con-
vocados.

ArTIgo 3º
“QuÓruM”

1. As reuniões da Câmara Municipal só podem 
realizar-se com a presença da maioria do nú-
mero legal dos seus Membros.
2. Considera-se que não existe “quórum” quan-
do meia hora após o momento previsto para 
o início dos trabalhos não estiver presente a 
maioria referida no número anterior.
3. Quando a Câmara Municipal não puder reu-
nir por falta de “quórum”, o presidente, ou seu 
substituto, designará outro dia para nova reu-
nião.

E. rEguLAMENToS
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ArTIgo 4º
pErÍoDo DE ANTES DA orDEM Do DIA

Em cada reunião ordinária da Câmara há um 
período de antes da ordem do dia, com a du-
ração máxima de sessenta minutos, para trata-
mento de assuntos gerais de interesse para a 
autarquia, distribuído, de forma meramente in-
dicativa, como segue:
pS : Máximo de 49,00 minutos;
Coligação gaia de Novo: Máximo de 11,00 mi-
nutos.

ArTIgo 5º
orDEM Do DIA

1. A ordem do dia é estabelecida pelo presidente 
da Câmara e deve incluir os assuntos indicados 
pelos membros do respetivo órgão, desde que 
sejam da competência deste e o pedido cor-
respondente seja apresentado por escrito com 
uma antecedência mínima de cinco dias úteis 
sobre a data da reunião, no caso das reuniões 
ordinárias e oito dias úteis sobre a data da reu-
nião, no caso das reuniões extraordinárias.
2 – o subscritor ou subscritores de cada pro-
posta dispõe(m) de um período máximo de 
10 minutos para a sua apresentação, dispondo 
cada um dos vereadores de cinco minutos para 
proceder à sua análise e discussão, podendo a 
Câmara fixar, previamente, um período de tem-
po maior.
3 – Terminadas as intervenções, pode o presi-
dente, ou quem o substituir, ou ainda qualquer 
vereador, solicitar uma interrupção pelo perío-
do de dez minutos, no máximo, mediante deli-
beração da Câmara.
4- recomeçada a reunião, proceder-se-á, de 
imediato, à votação da proposta ou propostas 
existentes, salvo se a Câmara decidir fixar um 
novo período para análise e discussão.

ArTIgo 6º
ForMAS DE voTAçÃo

1. A votação é nominal, salvo se a Câmara deli-
berar, por proposta de qualquer Membro, outra 
forma de votação.
2 – As deliberações são tomadas à pluralidade 
de votos, tendo o presidente voto de qualidade 
em caso de empate, não contando as absten-
ções para o apuramento da maioria.
3. o presidente vota em último lugar.

4. As deliberações que envolvam a apreciação 
de comportamentos ou de qualidades de qual-
quer pessoa são tomadas por escrutínio secre-
to e, em caso de dúvida, a Câmara delibera so-
bre a forma da votação.
5. havendo empate por votação por escrutínio 
secreto, procede-se a nova votação e, se o em-
pate se mantiver, adia-se a deliberação para a 
reunião seguinte, procedendo-se a votação no-
minal se na primeira votação desta reunião se 
se repetir o empate. 
6. Quando necessária, a fundamentação das 
deliberações tomadas por escrutínio secreto é 
feita pelo presidente após a votação, tendo em 
conta a discussão que a tiver precedido.
7 – Não podem estar presentes no momento 
da discussão nem da votação os membros do 
órgão que se encontrem ou se considerem im-
pedidos.

ArTIgo 7º
rEuNIÕES pÚBLICAS

1. Nas reuniões públicas, encerrada a ordem do 
dia, é fixado um período máximo de 30 minutos 
para intervenção do público, durante o qual lhe 
serão prestados os esclarecimentos solicitados.
2. Nas reuniões ordinárias públicas a realizar na 
3ª segunda-feira de cada mês, e para efeitos do 
disposto no número anterior, os munícipes in-
teressados devem inscrever-se, no gabinete de 
Atendimento ao Munícipe da Câmara Municipal, 
até às 17 horas da terça-feira imediatamente an-
terior à reunião pública, referindo nome, mora-
da e assunto a tratar. 
3. Nas reuniões ordinárias públicas a realizar 
nas freguesias, ou seja, na 1ª segunda-feira de 
cada mês, as intervenções dos Senhores Muní-
cipes não implicam a prévia inscrição. 
4. Quando a reunião extraordinária for pública 
e nos paços do Concelho, o munícipe deverá 
inscrever-se no gabinete de Atendimento ao 
Munícipe da Câmara Municipal, até às 17 horas 
do 2º dia útil antes da reunião.
5. Quando a reunião extraordinária for pública 
e fora dos paços do Concelho, as intervenções 
dos Senhores Munícipes não implicam a prévia 
inscrição. 
6. o período de intervenção aberto ao público, 
referido no número um deste artigo, será dis-
tribuído pelos inscritos, não podendo, porém, 
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exceder 10 minutos por cidadão.
7. A nenhum cidadão é permitido, sob qualquer 
pretexto, intrometer-se nas discussões e aplau-
dir ou reprovar as opiniões emitidas, as vota-
ções feitas e as deliberações tomadas, sob pena 
de sujeição à aplicação das sanções legalmente 
previstas e sem prejuízo da faculdade atribuída 
ao presidente da Câmara de, em caso de que-
bra da disciplina ou da ordem, mandar sair do 
local da reunião o prevaricador, sob pena de 
desobediência nos termos da lei penal.
8. Às reuniões públicas é dada publicidade, 
com indicação do dia, hora e local da sua reali-
zação, de forma a garantir o conhecimento dos 
interessados com uma antecedência de, pelo 
menos, dois dias úteis sobre a data da mesma.

ArTIgo 8º
rECurSoS

os recursos previstos no nº. 3 do artº. 34º. do 
rJAL, são apreciados, pela Câmara, no prazo 
máximo de trinta dias após a sua receção.

ArTIgo 9º
FALTAS

1. A falta ou faltas dadas pelos membros da Câ-
mara, devem ser justificadas antes ou na reu-
nião seguinte àquela em que se verificaram.
2. As faltas que não resultem da impossibilida-
de derivada da prestação de serviço municipal 
implicam a perda da respetiva senha de presen-
ça.
3. As faltas injustificadas concorrem para a per-
da do Mandato, se não houver comparência a 6 
reuniões seguidas ou 12 interpoladas.

ArTIgo 10º
IMpEDIMENToS

os membros da Câmara Municipal não podem 
intervir na discussão e votação de matérias, 
conforme definido no artigo 69º. do Código do 
procedimento Administrativo.

ArTIgo 11º
DAS ATAS

1. De cada reunião é lavrada ata que contém um 
resumo do que de essencial nela se tiver passa-
do, indicando, designadamente, a data e local 
da reunião, os membros presentes e ausentes, 
os assuntos apreciados, as decisões e delibera-

ções tomadas e a forma e o resultado das res-
petivas votações e, bem assim, o facto de a ata 
ter sido lida e aprovada.
2. Nas reuniões não efetuadas por inexistência 
de quórum haverá lugar ao registo das presen-
ças, à marcação de faltas e à elaboração de ata.
3. As atas ou textos das deliberações tomadas 
pelo Executivo, podem ser aprovadas em mi-
nuta, no final das reuniões desde que tal seja 
deliberado pela maioria dos membros presen-
tes sendo assinadas, após aprovação, pelo pre-
sidente e por quem as lavrou.

ArTIgo 12º
puBLICIDADE

As deliberações da Câmara Municipal destina-
das a ter eficácia externa, devem ser publicadas 
em edital afixado nos lugares de estilo durante 
cinco dos dez dias subsequentes à tomada da 
deliberação de decisão, bem como publicados 
no sítio da internet e no boletim municipal.
Aprovado em reunião de Câmara de 21/01/2019

e.1.2. reGULaMeNTo GeraL De UTiLiZaÇÃo 
e FUNCioNaMeNTo DaS iNSTaLaÇÕeS DeS-
PorTiVaS MUNiCiPaiS
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 Mu-
nicipal, em reunião ordinária realizada no dia 3 
de dezembro de 2018, e a Assembleia Municipal 
de vila Nova de gaia, em reunião ordinária de 
6 de dezembro de 2018, deliberaram aprovar, 
após consulta pública, o regulamento geral 
de utilização e Funcionamento das Instalações 
Desportivas, que se pública, nos termos e para 
os efeitos do disposto no artigo 139.º do Código 
do procedimento Administrativo, o qual entra 
em vigor no primeiro dia útil após a sua publi-
cação no Diário da república, sem prejuízo de 
tal publicação ser igualmente feita no Boletim 
Municipal e na Internet no sítio institucional do 
Município.
11 de dezembro de 2018. - o presidente da Câ-
mara, Eduardo vítor rodrigues.



regulamentos

nº 99 | janeiro 2019 | Boletim municipal

80

preâmbulo
A Lei de Bases da Atividade Física e do Des-
porto, aprovada pela Lei n.º 5/2007, de 16 de 
janeiro, estabelece o enquadramento genérico 
das atribuições do Estado e demais entidades 
públicas na promoção da atividade física e des-
portiva, reiterando a exigência constante do 
artigo 79.º da Constituição da república portu-
guesa (Crp), segundo o qual todos têm direito 
à cultura física e ao desporto e reforçando que 
incumbe às Autarquias Locais não só criar espa-
ços públicos aptos para a atividade física, como 
também desenvolver uma política integrada de 
infraestruturas e equipamentos desportivos, vi-
sando a criação de um parque desportivo di-
versificado e de qualidade, em coerência com 
uma estratégia de promoção da atividade física 
e desportiva, nos seus vários níveis e para todos 
os escalões e grupos da população.
Em concretização do disposto na Lei de Bases 
da Atividade Física e do Desporto, sobreveio 
um acervo de legislação importante na densifi-
cação de alguns dos preceitos aí referenciados, 
nomeadamente o Decreto-Lei n.º 10/2009, de 
12 de janeiro (que estabelece o regime Jurídico 
do Seguro Desportivo obrigatório), o Decreto-
-Lei n.º 141/2009, de 16 de junho (que estabele-
ce o regime Jurídico das Instalações Desporti-
vas de uso público), a Lei n.º 39/2012, de 28 de 
agosto (que define o regime Jurídico da res-
ponsabilidade Técnica pela Direção e orienta-
ção das Atividades Desportivas nas Instalações 
Desportivas) e a Lei n.º 38/2012, de 28 de agos-
to (Lei Antidopagem no Desporto).
Com efeito, nos termos e para os efeitos do dis-
posto no artigo 19.º da Lei n.º 39/2012, de 28 de 
agosto, as instalações desportivas devem dis-
por de um regulamento interno, elaborado pelo 
proprietário ou por entidade que explore a ins-
talação, contendo as normas de utilização a ser 
observadas pelos respetivos utentes, devendo 
o mesmo, além do mais, ser objeto de devida 
publicação no interior da própria instalação.
ora, considerando que cada vez mais se exige 
uma maior capacidade de intervenção por par-
te da Câmara Municipal de vila Nova de gaia 
numa gestão das instalações desportivas mu-
nicipais que salvaguarde as condições de aces-
so ao maior número de cidadãos, independen-
temente do seu estrato social, económico ou 

condições físicas, em observância ao princípio 
constitucional, e que, por outro lado, a existên-
cia de regulamentos tem como finalidade clari-
ficar e melhorar o acesso às instalações despor-
tivas municipais e à sua utilização, procurando 
assegurar um adequado funcionamento das 
mesmas, com a perspetiva de rentabilizar a sua 
taxa de ocupação e de contemplar as necessi-
dades e motivações dos cidadãos, em matéria 
de atividades físicas e desportivas, urge, pois, 
publicar um diploma regulamentar municipal 
que, de forma homogénea, discipline e asse-
gure a correta utilização e funcionamento das 
instalações desportivas municipais, e que, bem 
assim, estabeleça os respetivos critérios de uti-
lização.
Ademais os documentos existentes remontam 
ao período da gestão da empresa municipal 
gaianima - Equipamentos Municipais, E. E. M., 
cuja liquidação foi encerrada em 30 de junho 
de 2015, pelo que, além de desatualizados e de-
sajustados, revelam-se pouco coerentes numa 
estrutura que se quer única, e que tem vindo 
a desenvolver-se com novos equipamentos e 
valências, razão pela qual se pretende reunir, 
num único quadro regulamentar, a disciplina 
de todos os aspetos relacionados com a ges-
tão, utilização e funcionamento das instalações 
desportivas municipais.
o projeto deste regulamento foi submetido a 
consulta pública, para recolha de sugestões, 
nos termos do artigo 101.º do Código do proce-
dimento Administrativo (CpA), através de pu-
blicação no Boletim Municipal e na Internet no 
sítio institucional do Município.
Assim sendo, considerando que de acordo com 
o preceituado na alínea k) do n.º 1 do artigo 
33.º do regime Jurídico das Autarquias Locais 
(rJAL), aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, compete à Câmara Municipal elabo-
rar e submeter à aprovação da Assembleia Mu-
nicipal os projetos de regulamentos externos do 
município, a Assembleia Municipal de vila Nova 
de gaia, sob proposta da Câmara Municipal, ao 
abrigo do preceituado na alínea g) do n.º 1 do 
artigo 25.º, do anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 
de setembro, aprova o seguinte regulamento:
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LIvro I

parte geral

Título I

Disposições gerais

Artigo 1.º
Lei habilitante

o presente regulamento é elaborado ao abrigo 
e nos termos dos artigos 112.º, n.º 7 e 241.º da 
Constituição da república portuguesa, da alí-
nea f) do n.º 2 do artigo 23.º e da alínea k) do 
n.º 1 do artigo 33.º do regime Jurídico das Au-
tarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, e dos artigos 6.º e 8.º da Lei 
n.º 5/2007, de 16 de janeiro, que define as bases 
das políticas de desenvolvimento da atividade 
física e do desporto.

Artigo 2.º
objeto

o presente regulamento estabelece as normas 
de utilização e funcionamento das instalações 
desportivas municipais, tal como definidas no 
regime Jurídico das Instalações Desportivas de 
uso público, estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 
141/2009, de 16 de junho, que integram o acervo 
patrimonial do Município de vila Nova de gaia, 
salvo o disposto no n.º 2 do artigo seguinte.

Artigo 3.º
âmbito objetivo

1 - o acervo de instalações desportivas a que se 
reporta o presente regulamento é constituído 
por piscinas, pavilhões, polidesportivos, gran-
des campos e pistas de atletismo, bem como 
por outras instalações desportivas integradas 
em diferentes tipologias, cuja lista se encontra 
publicitada no sítio internet da CMg (http://
www.cm-gaia.pt), sem prejuízo de eventuais 
omissões que a mesma possa conter.
2 - o Centro de Alto rendimento de vila Nova 
de gaia é objeto de regulamento Específico.

Artigo 4.º
âmbito Subjetivo

1 - o presente regulamento aplica-se às instala-
ções desportivas de uso público de propriedade 

municipal geridas unilateral ou conjuntamen-
te pela Câmara Municipal de gaia (doravante 
CMg), bem como, na sua parte geral - Título Iv 
- Capítulo III, às instalações geridas por outras 
entidades, ao abrigo de título legitimador.
2 - A gestão, administração, manutenção e con-
servação das instalações desportivas de uso 
público de propriedade municipal é efetuada 
pela CMg, sem prejuízo de poder ser cedida a 
outras entidades públicas ou privadas, nos ter-
mos da legislação aplicável.

Artigo 5.º
Finalidades

As instalações desportivas municipais que in-
tegram o património do Município de vila Nova 
de gaia constituem equipamentos privilegia-
dos para a prática desportiva qualquer que seja 
a sua natureza, tendo por finalidade servir os 
cidadãos, associações de modalidade, clubes 
desportivos e demais entidades.

Título II

Do Funcionamento das Instalações Desporti-
vas Municipais

Capítulo I
Abertura ao público

Artigo 6.º
períodos e horários de Funcionamento

1 - os períodos de funcionamento das instala-
ções desportivas encontram-se definidos no 
presente regulamento e são afixados em local 
próprio na respetiva instalação e divulgados no 
sítio internet da CMg (http://www.cm-gaia.pt).
2 - os horários de funcionamento são aprova-
dos pela CMg e são igualmente afixados na res-
petiva instalação e divulgados no sítio internet 
da CMg.
3 - Sempre que se realizem iniciativas munici-
pais ou eventos promovidos ou apoiados pela 
CMg pode ser adotado um horário diferencia-
do, sendo o mesmo divulgado com a devida 
antecedência e pelos meios considerados con-
venientes.
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Capítulo II
Encerramento das Instalações Desportivas 

Municipais

Artigo 7.º
Encerramento ordinário das Instalações Des-

portivas Municipais
1 - As instalações desportivas municipais encer-
ram nas datas indicadas no presente regula-
mento.
2 - As instalações desportivas municipais po-
dem ainda encerrar, total ou parcialmente, du-
rante um determinado período, para a realiza-
ção de trabalhos de manutenção.

Artigo 8.º
outros Motivos de Encerramento

para além dos motivos constantes do artigo 
anterior, as instalações desportivas municipais 
podem encerrar, total ou parcialmente, por mo-
tivos de força maior, nomeadamente:
a) realização de obras;
b) Motivos de ordem técnica;
c) Salvaguarda da segurança e saúde pública 
dos utentes.

Artigo 9.º
Efeitos do Encerramento

1 - o encerramento das instalações é divulgado 
atempadamente na respetiva instalação e no sí-
tio internet da CMg.
2 - o encerramento total ou parcial das instala-
ções desportivas, programado ou motivado por 
circunstâncias de força maior, não confere o di-
reito ao pagamento de qualquer indemnização 
ou compensação.
3 - As aulas/sessões perdidas durante os perío-
dos de encerramento das piscinas municipais, 
programados ou motivados por circunstâncias 
de força maior nos termos dispostos nos arti-
gos 7.º e 8.º, não acarretam por parte da CMg 
qualquer reembolso aos utentes, nem conferem 
o direito ao pagamento de qualquer indemniza-
ção ou compensação.

Título III

Da utilização das Instalações Desportivas Mu-
nicipais

Capítulo I
Disposições gerais

Artigo 10.º
Tipos de utilização

1 - As instalações desportivas municipais po-
dem ser utilizadas pela comunidade em geral e 
por qualquer entidade, pública ou privada.
2 - As instalações desportivas municipais po-
dem ser utilizadas de forma individual ou cole-
tiva, com ou sem enquadramento técnico, em 
projetos dinamizados pela CMg ou em regime 
de cedência a outras entidades públicas ou pri-
vadas, nos termos da legislação aplicável.

Artigo 11.º
Seguros

1 - os praticantes de atividades desportivas em 
infraestruturas desportivas municipais abertas 
ao público, geridas e/ou exploradas pela CMg, 
bem como os utentes enquadrados nos proje-
tos de atividades físicas e desportivas promo-
vidas pela CMg ou em parceria com outras en-
tidades, beneficiam de um seguro desportivo 
obrigatório, que cobre os riscos de acidentes 
pessoais inerentes à respetiva prática despor-
tiva, e de um seguro de responsabilidade civil, 
nos termos da legislação específica nesta ma-
téria.
2 - os praticantes de atividades desportivas em 
infraestruturas desportivas municipais abertas 
ao público, geridas e/ou exploradas por enti-
dades terceiras ao abrigo de título legitimador, 
devem assegurar-se que a entidade que gere 
e/ou explora a infraestrutura municipal, subs-
creveu apólice de seguro desportivo, de acordo 
com a obrigatoriedade prevista no Decreto-Lei 
n.º 10/2009, de 12 de janeiro, sendo sempre a 
mesma responsabilizada para todos os efeitos 
legais, em matéria civil e criminal, pelo incum-
primento da norma legal.
3 - No âmbito da prática desportiva federada e 
do praticante desportivo de alto rendimento, o 
seguro de acidentes pessoais segue o regime 
definido em legislação especial.
4 - A CMg não se responsabiliza por acidentes 
pessoais resultantes do mau uso da instalação 
e dos seus equipamentos.
5 - No caso das cedências referidas no capítulo 
II para eventos não desportivos deve a entida-
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de promotora subscrever a respetiva apólice de 
seguro e fazer prova junto da CMg.

Artigo 12.º
publicidade

1 - A afixação de qualquer mensagem publicitá-
ria nas instalações desportivas municipais care-
ce de autorização prévia do Município, salvo o 
disposto no número seguinte.
2 - Nas instalações desportivas cedidas, de-
signadamente, mediante protocolo de colabo-
ração, contrato-programa, concessão ou em 
regime de direito de superfície, a afixação de 
qualquer mensagem ou instalação de suporte 
publicitário são permitidas nos termos contra-
tualmente definidos.
3 - o disposto no presente artigo não dispensa 
o cumprimento das regras previstas na lei geral 
e na regulamentação municipal sobre publici-
dade.

Capítulo II
Das Cedências

Artigo 13.º
âmbito da Cedência

1 - A cedência das instalações inclui a utilização 
do espaço (área de jogo) para a prática des-
portiva, do equipamento desportivo, designa-
damente cestos, balizas e redes, bem como dos 
espaços de apoio, em especial balneários.
2 - A lotação máxima de ocupação permitida é 
estabelecida tendo em conta as dimensões do 
espaço cedido e a legislação em vigor.
3 - Desde que as características da modalidade 
desportiva e as condições técnicas da instala-
ção o permitam e daí não resulte risco para os 
utentes, pode ser autorizada a utilização simul-
tânea por mais do que uma entidade ou grupo 
informal.
4 - o disposto no presente capítulo II não se 
aplica às piscinas municipais.

Artigo 14.º
Tipos de Cedência e prioridades na utilização
1 - os pedidos de cedência das instalações des-
portivas são formalizados por escrito, através 
de requerimento entregue pessoalmente no 
gabinete de Atendimento ao Munícipe (gAM) 
ou enviado por correio eletrónico para: despor-

to@cm-gaia.pt, ou, no âmbito da atribuição de 
benefícios públicos, nos termos do respetivo 
regulamento Municipal
2 - As instalações podem ser cedidas em regi-
me regular ou pontual nos termos definidos no 
Livro III do presente regulamento.
3 - Todos os pedidos de cedência estão sujei-
tos a apreciação prévia e à disponibilidade das 
instalações.

Artigo 15.º
Cedências regulares

1 - As instalações desportivas municipais po-
dem ser cedidas em regime regular a entidades 
legalmente constituídas ou a grupos informais, 
mediante a apresentação de requerimento nos 
termos definidos no n.º 1 do artigo anterior, e no 
prazo indicado no n.º 2 do artigo 94.º do pre-
sente regulamento.
2 - o funcionamento das atividades desportivas 
promovidas no âmbito das cedências regulares 
referidas no número anterior é obrigatoriamen-
te enquadrado por técnicos qualificados, de 
acordo com a legislação em vigor, sob a orien-
tação e direção da respetiva entidade ou grupo.
3 - para efeitos de planeamento, a CMg pode 
requerer informação sobre as necessidades de 
utilização das instalações para a época despor-
tiva seguinte.
4 - Constitui responsabilidade da CMg a mon-
tagem/desmontagem e a afixação/remoção de 
todos os equipamentos de que seja proprietá-
ria, utilizados na ocupação das instalações após 
a respetiva utilização.
5 - Nas cedências regulares mensais, quando 
aplicável, o pagamento é efetuado até ao 10.º 
dia do mês seguinte.
6 - A CMg pode suspender, total ou parcialmen-
te, a atividade regular das instalações desporti-
vas para a realização de eventos desportivos ou 
outros eventos de natureza não desportiva de 
interesse municipal.

Artigo 16.º
Cedências pontuais

1 - As instalações desportivas municipais po-
dem ser cedidas em regime pontual a entidades 
legalmente constituídas ou a grupos informais, 
mediante a apresentação de requerimento nos 
termos referidos no n.º 1 do artigo 14.º, e no pra-
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zo indicado no n.º 4 do artigo 94.º do presente 
regulamento.
2 - Constitui responsabilidade da entidade uti-
lizadora a montagem/desmontagem e a afixa-
ção/remoção de todos os equipamentos e ma-
teriais utilizados na ocupação das instalações 
de que seja proprietária.
3 - A reserva de cedências pontuais poderá im-
plicar um pagamento prévio, sendo o restante 
valor em falta pago após a realização do even-
to.

Artigo 17.º
Cedências para Eventos Desportivos ou ou-

tros Não Desportivos
1 - No âmbito da cedência das instalações des-
portivas municipais para a realização de even-
tos desportivos ou outros, compete à entidade 
promotora do evento a obtenção de todas as 
licenças necessárias, a contratação dos seguros 
obrigatórios, bem como a realização de todas 
as diligências inerentes à realização do evento e 
à correspondente liquidação e pagamento dos 
emolumentos, taxas e preços devidos à Direção 
de Espetáculos e Sociedade portuguesa de Au-
tores, dos serviços de prevenção contra riscos 
e incêndios, do serviço de bilheteira, dos por-
teiros e arrumadores, das forças de segurança 
pública e de outros impostos ou taxas devidos 
e aplicáveis ao caso, de acordo com a legisla-
ção em vigor.
2 - Compete igualmente à entidade que solicita 
a cedência da instalação assegurar a existên-
cia e o cumprimento do plano de prevenção 
e emergência, sempre que tal seja legalmente 
exigido.
3 - Aquando da cedência das instalações para 
eventos ou atividades desportivas, compete à 
entidade requerente assegurar o cumprimento 
do disposto no artigo 40.º da Lei n.º 5/2007, de 
16 de janeiro.

Artigo 18.º
Desistências

1 - A desistência nas cedências pontuais deve 
ser comunicada à CMg, em requerimento devi-
damente fundamentado, com uma antecedên-
cia mínima de 10 (dez) dias úteis, salvo no que 
respeita às pistas de atletismo em que a desis-
tência deve ser comunicada com a antecedên-

cia mínima de 72 horas.
2 - Cumpridos os prazos referidos no número 
anterior e aceite a desistência, o valor do paga-
mento prévio referido no n.º 3 do artigo 16.º é 
restituído ao requerente.
3 - A desistência nas cedências regulares deve 
ser comunicada à CMg, em requerimento devi-
damente fundamentado, com uma antecedên-
cia mínima de 15 (quinze) dias úteis relativa-
mente ao termo do prazo pretendido e acarreta 
o correspondente pagamento da utilização du-
rante esse período.
4 - Caso não seja cumprido prazo referido no 
número anterior, será cobrado às entidades o 
valor correspondente ao seu histórico de quin-
ze dias úteis de utilização.

Artigo 19.º
Danos Materiais Causados no âmbito da Ce-
dência das Instalações e dos Equipamentos

Todos os danos materiais ocorridos no âmbi-
to da cedência das instalações são imputados 
ao requerente, pelo custo da sua reparação ou 
substituição, de acordo com os valores de mer-
cado.

Artigo 20.º
Intransmissibilidade do Direito de Cedência

Compete exclusivamente à CMg exercer o di-
reito de cedência das instalações desportivas 
municipais.

Título Iv

Dos Deveres e obrigações

Capítulo I
Deveres e obrigações dos utentes

Artigo 21.º
obrigações gerais

1 - o acesso às instalações desportivas é con-
dicionado, obrigando-se os utentes individuais 
ou coletivos ao cumprimento do disposto no 
presente regulamento, bem como ao respeito 
pelas regras de espírito desportivo, de civismo 
e higiene próprias de qualquer espaço público.
2 - No interior das instalações desportivas cons-
tituem obrigações gerais dos utentes:
a) Cumprir as indicações dos trabalhadores de 
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serviço, não sendo permitido faltar-lhes ao res-
peito, participar em desordens e altercações;
b) respeitar os horários das atividades;
c) usar vestuário adequado, em boas condi-
ções de higiene e que não seja suscetível de 
ofender a moral pública, não sendo permitida a 
prática desportiva em tronco nu nos pavilhões, 
polidesportivos, campos de futebol e pistas de 
atletismo;
d) usar calçado apropriado;
e) Trocar de roupa exclusivamente na zona de 
balneários/vestiários;
f) requisitar aos trabalhadores de serviço o ma-
terial desportivo necessário, bem como proce-
der à respetiva arrumação, caso seja aplicável;
g) Comunicar imediatamente aos trabalhado-
res de serviço todo e qualquer acidente ou si-
tuação anómala ocorrida na instalação;
h) Entregar na receção quaisquer objetos ou 
valores perdidos que se encontrem no interior 
da instalação;
i) utilizar unicamente os espaços destinados e 
desenvolver apenas as atividades permitidas;
j) usar telemóveis apenas nos locais devida-
mente assinalados;
k) Não permanecer no interior da instalação 
para além do horário de funcionamento ou do 
tempo estipulado para a utilização;
l) Não recolher imagens (fotográficas ou de ou-
tro tipo) sem autorização do serviço competen-
te, à exceção dos profissionais da comunicação 
social que estão sujeitos a legislação específica;
m) Não praticar atos que possam prejudicar o 
bem-estar e segurança dos próprios e de ter-
ceiros, designadamente agressões verbais ou 
físicas, emissão de ruídos, entre outros;
n) Não praticar atos que, direta ou indiretamen-
te, contribuam para conspurcar as instalações, 
bem como não deitar lixo ou qualquer detrito 
no chão ou na água, devendo ser usados os cai-
xotes do lixo existentes para o efeito;
o) Não operar os sistemas de som, iluminação e 
outros, exceto se autorizados para o efeito;
p) Não utilizar as instalações com fins lucrati-
vos, exceto se previamente autorizados pela 
CMg.
3 - os utentes das instalações desportivas de-
vem assegurar-se de que, nos termos do dis-
posto na Lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro (Lei 
de Bases da atividade Física e do Desporto), 

não possuem, nem revelem quaisquer contrain-
dicações para a prática da atividade física que 
pretendem desenvolver, assumindo totalmente 
a responsabilidade pelo incumprimento desse 
dever, não obstante ser possível aos serviços 
exigir a apresentação de declaração médica.

Artigo 22.º
Interdições

1 - No interior das instalações desportivas muni-
cipais é interdita/o:
a) A venda ambulante e qualquer outro tipo de 
venda, sem autorização prévia;
b) A entrada de animais, com exceção dos cães 
de assistência, nos termos do Decreto-Lei n.º 
74/2007, de 27 de março;
c) A posse, detenção, cedência ou venda de 
substâncias consideradas dopantes ou outras 
que constem da lista de substâncias e métodos 
proibidos, nos termos da Lei n.º 38/2012, de 28 
de agosto, e portaria n.º 11/2013, de 11 de janeiro, 
e demais legislação em vigor;
d) A introdução, venda e consumo de bebidas 
alcoólicas, exceto nas zonas criadas para o efei-
to, nos termos da alínea f) do n.º 2 do artigo 7.º 
do Decreto-Lei n.º 39/2009, de 30 de julho;
e) A introdução, transporte e venda de bebidas 
ou outros produtos contidos em recipientes 
que não sejam feitos de material leve não con-
tundente;
f) A prática de atos ou o incitamento à violên-
cia, ao racismo, à xenofobia e à intolerância;
g) A prática de atos que, por qualquer forma, 
ofendam a moral pública ou que provoquem a 
deterioração das instalações;
h) A utilização e arremesso de garrafas, latas e 
outros objetos contundentes;
i) o uso de objetos ou adornos suscetíveis de 
provocar danos físicos aos próprios ou a tercei-
ros;
j) A entrada na instalação de objetos cortantes, 
armas de fogo ou armas brancas, espingardas 
de pesca submarina, entre outros, exceto por 
forças de segurança e em serviço;
k) A permanência de pessoas estranhas ao ser-
viço nas áreas técnicas e reservadas.
2 - No interior das instalações desportivas é 
igualmente interdito:
a) Fumar;
b) Comer e beber, fora dos locais autorizados 
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para o efeito;
c) o acesso de pessoas que manifestamente 
aparentem sinais evidentes de falta de asseio, 
ou que pelo seu estado, designadamente que 
se apresentem sob o efeito do álcool e/ou dro-
gas, possam perturbar a ordem ou tranquilida-
de das instalações.

Artigo 23.º
Incumprimento

1 - o não cumprimento do disposto nos artigos 
21.º, 22.º, 45.º e 81.º do presente regulamento, 
assim como a prática de atos contrários e pre-
judiciais às ordens legítimas do pessoal de ser-
viço nas instalações desportivas, dará origem, 
conforme a gravidade do caso, à aplicação das 
seguintes medidas:
a) repreensão verbal;
b) Expulsão das instalações.
2 - As medidas previstas do número anterior 
são aplicadas pelo responsável da instalação, 
ou em caso de ausência, por quem o substitua.
3 - A aplicação das medidas referidas no pre-
sente artigo não obsta à instauração de proce-
dimento contraordenacional.

Artigo 24.º
Do uso dos Balneários

1 - A utilização dos balneários e das cabines in-
dividuais, quando existam, está condicionada 
ao período de tempo indispensável para a troca 
de roupa e, ou, duche.
2 - os balneários e as cabines individuais, quan-
do existam, não podem ser marcados ou reser-
vados.
3 - Não é permitida a permanência de utentes 
nos corredores e demais acessos aos balneá-
rios.
4 - Nas piscinas municipais o acesso aos bal-
neários é permitido 15 minutos antes do início 
da hora da atividade.
5 - para além do período estipulado para a ati-
vidade, o utente dispõe de 30 minutos subse-
quentes à mesma atividade para se equipar/
desequipar e cuidar da sua higiene pessoal, ex-
cecionando-se o acompanhamento de menores 
e de cidadãos com deficiência.
6 - Em qualquer caso, a saída da instalação 
desportiva terá que ser realizada, impreterivel-
mente, no horário estipulado para o seu encer-

ramento.
7 - Nas instalações desprovidas de balneário 
das crianças, os utilizadores até aos 8 anos de 
idade (inclusive), podem ser acompanhados 
ao balneário por um adulto, devendo a escolha 
do balneário ser determinada pelo género do 
acompanhante adulto.
8 - Nas instalações onde exista balneário das 
crianças, este destina-se ao uso por utilizadores 
até aos 8 anos de idade (inclusive), podendo 
ser acompanhados por adulto de género dife-
rente.
9 - A ação dos acompanhantes, referida nos nú-
meros 7 e 8 do presente artigo, está restringida 
à área do balneário, devendo os mesmos aguar-
dar no átrio ou no exterior da instalação.
10 - Na piscina descoberta não é permitida a uti-
lização de balneários ou sanitários destinados a 
determinado género por indivíduos do género 
oposto, salvo crianças até aos 7 anos, inclusive, 
que podem utilizar o balneário do género opos-
to, desde que acompanhados por adulto desse 
género, devendo preferencialmente utilizar os 
vestiários individuais com chuveiro.
11 - No âmbito da cedência dos grandes cam-
pos, o trabalhador de serviço na instalação é 
responsável pela abertura dos respetivos bal-
neários, bem como pela entrega das chaves ao 
representante da entidade requerente no iní-
cio do período de utilização, e pela recolha das 
mesmas no final.
12 - Nos pavilhões, polidesportivos, grandes 
campos e pistas de atletismo o acesso dos en-
carregados de educação aos balneários, ape-
nas é permitido para entrega e recolha dos atle-
tas com idade igual ou inferior a 9 anos e deve 
restringir-se a essa área.
13 - A CMg não se responsabiliza por quaisquer 
bens deixados nos balneários ou nas cabines.

Artigo 25.º
Do uso de Cacifos

1 - Quando existam, a utilização dos cacifos 
é obrigatória e destina-se exclusivamente à 
guarda de bens pessoais dos utentes durante 
o período da prática da atividade desportiva, 
assumindo o próprio utente a responsabilidade 
integral pelos bens aí deixados.
2 - Assiste aos serviços o direito de remover os 
cadeados deixados nos cacifos após o horário 
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de funcionamento da instalação, bem como o 
direito de remover quaisquer bens que tenham 
sido deixados dentro dos mesmos e, conse-
quentemente proceder ao respetivo tratamen-
to conforme disposto no artigo 30.º
3 - Em caso de extravio da chave ou cadeado, o 
levantamento dos objetos guardados no cacifo 
só pode ser realizado mediante a apresenta-
ção de identificação pelo bilhete de identidade, 
cartão de cidadão ou documento de idêntica 
legitimidade, e do pagamento do valor corres-
pondente à reposição do equipamento danifi-
cado, caso seja aplicável.
4 - A cada utilizador só é permitida a utilização 
de um cacifo, ficando a escolha do mesmo limi-
tada à disponibilidade existente.
5 - o utente deve deixar livre e aberto o cacifo 
finda a sua utilização.
6 - As piscinas municipais não disponibilizam 
cadeados aos seus utentes.
7 - A CMg não se responsabiliza por quaisquer 
bens deixados nos cacifos.

Artigo 26.º
parques de Estacionamento de Apoio

1 - o parque de estacionamento de apoio às ins-
talações desportivas, quando exista, destina-se 
ao uso exclusivo de trabalhadores e, ou, utentes 
dessa instalação, nos dias e horários das suas 
atividades.
2 - É expressamente proibido aos utentes dei-
xar veículos estacionados fora do horário de 
utilização da instalação desportiva.
3 - A CMg não é responsável por furtos ou da-
nos causados no parqueamento em veículos, 
pessoas ou bens, nos termos da legislação apli-
cável.

Artigo 27.º
responsabilidade Civil

1 - Independentemente da responsabilidade cri-
minal, ou outra a que haja lugar, os danos em 
bens do património municipal são reparados 
ou substituídos a expensas do seu autor, nos 
termos do Código Civil, mediante depósito do 
seu custo na secretaria da instalação, de acordo 
com o valor do inventário e, ou, estimativa feita 
pelos serviços.
2 - A CMg não se responsabiliza por valores e, 
ou, quaisquer objetos perdidos/danificados na 

instalação.
3 - A CMg declina toda a responsabilidade por 
danos que resultem da desobediência às in-
dicações do pessoal de serviço e, ou, do não 
cumprimento das regras previstas no presente 
regulamento.

Capítulo II
Deveres e obrigações da Câmara Municipal de 

vila Nova de gaia

Artigo 28.º
Deveres e obrigações gerais

A CMg deve cumprir as normas legais em vigor 
em matéria de qualidade das instalações des-
portivas e serviços proporcionados.

Artigo 29.º
Elogios, Sugestões e reclamações

A CMg disponibiliza a todos os utentes que o 
solicitem o acesso a livro de reclamações, bem 
como a meio para registo de sugestões e elo-
gios, nos termos da legislação em vigor.

Artigo 30.º
objetos ou valores perdidos

1 - os objetos ou valores perdidos nas instala-
ções, quando identificados os respetivos pro-
prietários, são restituídos aos mesmos.
2 - os objetos ou valores encontrados nas ins-
talações cuja titularidade não seja possível apu-
rar, são registados em auto e publicitados pelo 
modo mais conveniente na instalação desporti-
va respetiva, e quando tal se justifique, nomea-
damente atendendo ao seu valor, avisadas as 
autoridades policiais.
3 - Caso os objetos ou valores referidos no nú-
mero anterior não sejam reclamados pelo dono 
dentro do prazo de um ano, a contar da data 
indicada no auto e publicitação referidos no 
número anterior, os mesmos são declarados 
perdidos a favor do Município podendo ser en-
tregues, nomeadamente, a Instituições de Soli-
dariedade Social.
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Capítulo III
Deveres e obrigações das Entidades gestoras

Artigo 31.º
Deveres e obrigações gerais

1 - Nas instalações desportivas cedidas, desig-
nadamente, mediante protocolo de colabo-
ração, contrato-programa, concessão ou em 
regime de direito de superfície, a gestão, admi-
nistração, manutenção e conservação das ins-
talações é assegurada nos termos contratual-
mente definidos.
2 - As entidades gestoras devem cumprir a le-
gislação em vigor em matéria de segurança e 
qualidade das instalações e dos serviços pres-
tados, bem como assegurar o cumprimento do 
disposto nos artigos 21.º e 22.º do presente re-
gulamento no interior das instalações despor-
tivas.
3 - As entidades gestoras, aquando do início 
da gestão e, ou, administração das instalações 
desportivas, são obrigadas a apresentar na 
CMg as apólices de seguro em vigor e demais 
licenças necessárias, devendo ainda, sempre 
que tal ocorra, apresentar as revalidações das 
apólices de seguro e demais licenças.
4 - No final de cada época desportiva as entida-
des gestoras devem apresentar, sendo caso dis-
so, um relatório circunstanciado da gestão das 
respetivas instalações desportivas e da execu-
ção dos protocolos estabelecidos com a CMg.

Capítulo Iv
Deveres e obrigações do público em geral

Artigo 32.º
Acesso e utilização

1 - Ao público em geral só é permitido o acesso 
às zonas reservadas para a assistência median-
te prévia autorização e nos horários correspon-
dentes a cada uma das instalações desportivas.
2 - No interior das instalações desportivas mu-
nicipais, o público tem obrigatoriamente que 
cumprir o disposto no artigo 22.º do presente 
regulamento.

Título v

Do pessoal

Artigo 33.º
Estrutura organizativa

1 - As instalações desportivas dispõem de uma 
estrutura organizativa que privilegia a comuni-
cação, participação e regulamentação entre os 
diversos intervenientes na respetiva organiza-
ção, em obediência aos princípios gerais de di-
reito e das leis especialmente aplicáveis.
2 - As instalações desportivas dispõem de um 
Diretor Técnico (DT) nos termos legais.

Título vI

Do preçário

Artigo 34.º
preçário

1 - o preçário praticado nas instalações des-
portivas municipais é aprovado pela CMg e en-
contra-se afixado em local próprio na respetiva 
instalação e divulgado no sítio internet da CMg.
2 - A Câmara Municipal pode fixar preços di-
ferenciados, nomeadamente, com fundamento 
na promoção das correspondentes atividades 
por razões sociais, culturais, educativas ou de 
apoio ou incentivo à prática de atividade físi-
ca e do desporto, bem como dispensar total ou 
parcialmente o respetivo pagamento, no âm-
bito da atribuição de benefícios públicos, nos 
termos das suas competências legais ou regu-
lamentares.

Título vII

Do regime Sancionatório

Artigo 35.º
Acompanhamento e Fiscalização

o acompanhamento e a fiscalização do cum-
primento das disposições do presente regula-
mento são da competência da CMg, exercida 
através dos serviços competentes em matéria 
de desporto, fiscalização e contraordenações.

Artigo 36.º
Contraordenações

1 - As contraordenações previstas neste regu-
lamento regem-se pelo regime geral das con-
traordenações.
2 - Sem prejuízo da responsabilidade civil e pe-
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nal a que houver lugar, as infrações ao disposto 
no presente regulamento constituem:
a) Contraordenações puníveis com coima 
graduada de 100,00(euro) até ao máximo 
de 2.500,00(euro), no caso de pessoa sin-
gular, e de 200,00(euro) até ao máximo de 
5.000,00(euro), no caso de pessoa coletiva, a 
violação das disposições constantes do artigo 
22.º do presente regulamento;
b) Contraordenações puníveis com coima 
graduada de 100,00(euro) até ao máximo 
de 1.000,00(euro), no caso de pessoa sin-
gular, e de 200,00(euro) até ao máximo de 
2.000,00(euro), no caso de pessoa coletiva, a 
violação das disposições das alíneas a), i), m), 
n) e p) do n.º 2 do artigo 21.º e das alíneas k) e 
m) do artigo 45.º, ambos do presente regula-
mento;
c) Contraordenações puníveis com coima 
graduada de 50,00(euro) até ao máximo de 
500,00(euro), no caso de pessoa singular, e de 
100,00(euro) até ao máximo de 1.000,00(euro), 
no caso de pessoa coletiva, a violação das dis-
posições das alíneas b), c), d), e), f), g), h), j), 
k), l) e o) do n.º 2 do artigo 21.º, das alíneas a), 
b), c), d), e), f), g), h), i), j), l), n) e o) do artigo 
45.º e do artigo 81.º, todos do presente regula-
mento.
3 - Caso a contraordenação seja praticada com 
negligência, os limites máximos e mínimo das 
coimas são reduzidos para metade.
4 - o produto das coimas consignadas neste 
regulamento constitui receita do Município.

Artigo 37.º
Sanções Acessórias

1 - para além da coima que couber ao tipo de 
infração cometida nos termos do artigo ante-
rior podem ser aplicadas as seguintes sanções 
acessórias:
a) Impedimento da prática desportiva na ins-
talação pelo mínimo de 2 e o máximo de 30 
utilizações;
b) Impedimento de utilização da instalação 
desportiva durante o período mínimo de 1 e 
máximo de 6 meses;
c) Impedimento de utilização da instalação 
desportiva até ao final da época desportiva ou 
do ano letivo, conforme o caso aplicável;
d) Interdição de entrada na instalação despor-

tiva até ao final da época desportiva ou do ano 
letivo, conforme o caso aplicável.
2 - As sanções estabelecidas no presente artigo 
aplicam-se em todas as instalações abrangidas 
por este regulamento, independentemente do 
local onde a infração tenha ocorrido, salvo nas 
instalações que sejam geridas por outras enti-
dades, cujo regime sancionatório está previsto 
nos respetivos títulos legitimadores.
3 - No âmbito da aplicação das sanções acessó-
rias referidas no n.º 1, para efeitos de pagamen-
to, é aplicado o regime do artigo 55.º relativa-
mente às desistências.

Título vIII

Segurança das Instalações

Artigo 38.º
Instruções de Segurança e plano de Evacuação 

das Instalações
As instruções de segurança e o plano de eva-
cuação de cada uma das instalações desporti-
vas municipais enquadram-se na legislação em 
vigor nessa matéria.

LIvro II

piscinas

Título I

piscinas Cobertas e Semicobertas

Capítulo I
regras de Acesso e utilização

Artigo 39.º
período de Funcionamento

1 - As piscinas municipais funcionam durante 
todo o ano, sem prejuízo dos períodos de en-
cerramento referidos no número seguinte.
2 - As piscinas municipais encerram no período 
do Natal (período compreendido entre o dia 24 
de dezembro e o dia 01 de janeiro, inclusive), 
no período da páscoa (período compreendido 
entre a quinta-feira Santa e a segunda-feira de 
páscoa, inclusive), em todos os feriados nacio-
nais, municipais e dia do Entrudo, bem como no 
período do verão (período compreendido entre 
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o dia 01 e o dia 31 de agosto, inclusive), sendo 
que durante o período do verão é garantido o 
funcionamento de pelo menos uma das pisci-
nas.
3 - A CMg pode fixar datas diferentes das pre-
vistas no número anterior, sendo as mesmas 
publicitadas em local próprio nas respetivas 
instalações e divulgadas no sítio da internet da 
CMg.

Artigo 40.º
Interrupção do Funcionamento

1 - o funcionamento das instalações pode ser 
temporariamente interrompido por motivos de 
salvaguarda da saúde pública e, ou, segurança 
dos utentes.
2 - Sempre que se verifique a interrupção tem-
porária das atividades por motivos de salva-
guarda da saúde pública e, ou, segurança dos 
utentes, há lugar ao crédito do valor corres-
pondente ao período da interrupção na deno-
minada "ficha do utente" ou em natação livre/
recreativa.
3 - o cancelamento de aulas/sessões nas pis-
cinas municipais devido à interrupção do fun-
cionamento das instalações desportivas para 
a realização de eventos desportivos ou outros 
eventos de natureza não desportiva de inte-
resse municipal confere aos utentes o direito à 
reposição da(s) aula(s), ou, caso não seja pos-
sível, ao crédito do valor correspondente às au-
las/sessões perdidas devido ao encerramento, 
na denominada "ficha do utente" ou em nata-
ção livre/recreativa.
4 - Caso seja manifestamente impossível a re-
posição de aulas ou o crédito do valor confor-
me determinado no número anterior, o utente 
poderá ser reembolsado do valor em situações 
devidamente fundamentadas e autorizadas.

Artigo 41.º
Serviços Disponibilizados

Sem prejuízo de outras atividades que possam 
ser implementadas nas piscinas municipais, 
atualmente são disponibilizados os seguintes 
serviços:
1 - Aulas/sessões:
a) Natação para bebés;
b) Natação pura desportiva;
c) hidroginástica;

d) hidroterapia/reabilitação aquática.
2 - Natação livre e recreativa (banhos livres);
3 - reserva de grupos;
4 - Treinos/sessões personalizadas;
5 - Festas temáticas.

Artigo 42.º
ordem de preferência na utilização

A utilização dos serviços disponibilizados nas 
piscinas respeita a ordem de preferência a se-
guir indicada:
1) Aulas/sessões;
2) Treinos/sessões personalizadas;
3) Natação livre e recreativa (banhos livres);
4) reserva de grupos;
5) Festas temáticas.

Artigo 43.º
Lotação Máxima Instantânea

A lotação máxima instantânea encontra-se afi-
xada no átrio de cada uma das piscinas.

Artigo 44.º
Condições de Acesso

1 - os utentes devem conhecer e respeitar o 
disposto no presente regulamento, bem como 
acatar as instruções que lhes forem dadas pelo 
pessoal de serviço e nadadores-salvadores, sob 
pena de lhes ser vedado o acesso às instala-
ções.
2 - para aceder às piscinas municipais os utiliza-
dores têm, obrigatoriamente, de:
a) Efetuar o preenchimento integral da ficha de 
cliente/termo de responsabilidade, disponibili-
zado pelos serviços;
b) Fornecer uma fotografia tipo passe;
c) Apresentar o bilhete de identidade/cartão de 
cidadão/cédula pessoal, bem como o compro-
vativo do NIF ou NIpC, conforme seja aplicável;
d) Autorização do encarregado de educação, 
caso o utilizador seja menor;
e) Apresentar a certidão do registo comercial 
ou fornecer o número da certidão permanente, 
caso seja uma pessoa coletiva;
f) Adquirir o cartão de utilizador ou o bilhete 
de ingresso;
g) Efetuar o pagamento do valor correspon-
dente ao serviço, no qual está incluído o seguro 
de acidentes pessoais.
3 - o cartão de utilizador é pessoal e intrans-
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missível sob pena de cancelamento da inscri-
ção e proibição de acesso à piscina, sem qual-
quer devolução de saldo.
4 - o acesso dos utilizadores faz-se pela área 
da receção, onde são realizados todos os pro-
cedimentos administrativos de inscrição, paga-
mentos e informações.
5 - A entrada na piscina é efetuada, exclusiva-
mente, por ordem de chegada à fila de acesso 
ao torniquete, após aquisição de entrada válida, 
caso seja aplicável.
6 - os bebés são sempre acompanhados por 
um adulto, quer nos vestiários, quer no tanque, 
sendo o acesso do adulto efetuado pelo cartão 
do bebé.
7 - Na natação livre e recreativa nas piscinas 
cobertas e semicobertas e na utilização da pis-
cina descoberta, as crianças com idade igual ou 
inferior a 12 anos são obrigatoriamente acom-
panhadas por um adulto que se responsabiliza 
pelo seu comportamento e pela sua vigilância, 
nos termos da legislação em vigor.
8 - É obrigatória a utilização do chuveiro e lava-
-pés, antes da entrada nos planos de água.
9 - Todos os utilizadores devem sair do plano 
de água 30 minutos antes do horário de encer-
ramento da instalação, caso seja aplicável.
10 - o vestuário admitido é unicamente o fato 
de banho e o calção masculino sem bolsos.
11 - É obrigatório o uso de touca e chinelos.

Artigo 45.º
proibições Específicas

1 - para além das obrigações gerais previstas 
no artigo 21.º e das interdições indicadas no ar-
tigo 22.º, ambos do presente regulamento, no 
interior das instalações é igualmente vedada a 
prática de atividades, ou a assunção de com-
portamentos, pelos utentes, suscetíveis de in-
terferir com o seu normal funcionamento, no-
meadamente:
a) A entrada e permanência de bebés nos tan-
ques sem o uso de fraldas apropriadas para o 
meio aquático;
b) A permanência nas escadas de entrada/saí-
da do tanque;
c) A utilização de bolas no recinto da piscina, 
salvo enquadramento em contexto de aula;
d) A prática de topless;
e) Mergulhar, exceto no período de aulas e com 

a indicação e supervisão do professor;
f) projetar água para o exterior do plano de 
água;
g) A utilização de rádios ou aparelhos de som, 
exceto se utilizados com auscultadores;
h) A utilização de boias, barbatanas, colchões, 
equipamento de mergulho, barcos insufláveis e 
utensílios de pesca no interior da piscina, exce-
to em contexto de aula ou integrados em ativi-
dades devidamente autorizadas;
i) o uso de óculos de vidro, brincos, pulseiras e 
fios, durante a permanência na água;
j) Ter pastilha elástica ou qualquer objeto na 
boca, durante a permanência no plano de água;
k) Aceder à nave sem inscrição ou bilhete váli-
do para aquele período;
l) utilizar o material pedagógico existente na 
instalação sem a devida autorização;
m) Depositar substâncias nos tanques ou reco-
lher água sem a devida autorização dos servi-
ços competentes;
n) Cortar a barba e fazer a depilação;
o) A realização de jogos (de bola, raquetes, ou 
outros), correr, saltar, empurrar ou ter compor-
tamentos suscetíveis de causarem perigo ou 
lesarem a integridade física de pessoas e bens.
2 - A utilização das piscinas é igualmente ve-
dada aos portadores de doenças contagiosas, 
doenças de pele, lesões abertas ou cobertas 
com pensos.

Artigo 46.º
princípios de gestão

1 - para efeitos de aplicação de preçário, os 
utentes das piscinas cobertas e semicobertas 
municipais estão divididos nas seguintes cate-
gorias:
a) Bebés - faixa etária compreendida entre os 3 
e os 36 meses;
b) Crianças - faixa etária compreendida entre 
os 37 meses e os 15 anos de idade (inclusive);
c) Adultos - idade igual ou superior a 18 anos;
d) Estudantes - faixa etária compreendida entre 
os 16 e os 29 anos (inclusive) e comprovem es-
tar a frequentar um estabelecimento de ensino;
e) Seniores - idade igual ou superior a 65 anos.
2 - No âmbito da gestão das piscinas municipais, 
os reembolsos são requeridos pelos utentes em 
formulário próprio na secretaria da piscina e 
são feitos preferencialmente da forma, e, pela 
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ordem, a seguir indicada: 1.º crédito do valor em 
saldo de utilização livre (natação livre/recrea-
tiva) do utente; 2.º crédito do valor em saldo 
de outro utente a indicar pelo próprio, desde 
que seja ascendente, descendeste ou cônjuge e 
tenha a sua inscrição válida nas piscinas muni-
cipais e 3.º em caso de manifesta necessidade e 
desde que devidamente autorizado, crédito do 
valor em numerário.
3 - A transferência de saldo da natação livre/
recreativa apenas é possível: (i) para as aulas/
sessões indicadas no artigo 41.º; (ii) tem de ser 
requerida em formulário próprio na secretaria 
da piscina; (iii) só pode ser autorizada entre 
utentes com inscrição válida numa das piscinas 
e desde que sejam ascendentes, descendentes 
ou cônjuges e (iv) acarreta sempre a perda do 
desconto efetuado aquando do carregamento 
em cartão.
4 - No caso de uma turma/serviço não iniciar 
sem que seja encontrada uma outra alternativa, 
a CMg reembolsa o valor pago aos utentes na 
íntegra.
5 - Caso se verifique atraso no arranque da tur-
ma, a CMg credita aos utentes o valor corres-
pondente ao período pago e não utilizado.

Capítulo II
Especificidades dos Diferentes Serviços

Secção I
Aulas/Sessões

Subsecção I

Disposições gerais

Artigo 47.º
Ano Letivo

Nas piscinas municipais o ano letivo compreen-
de o período que decorre entre os meses de 
setembro e julho do ano seguinte.

Artigo 48.º
Faixa Etária

os alunos são organizados de acordo com a 
respetiva faixa etária, da seguinte forma:
a) Entre os 3 e os 35 meses de idade (inclusive);
b) Dos 3 aos 5 anos de idade (inclusive);
c) Dos 6 aos 15 anos de idade (inclusive);

d) A partir dos 16 anos de idade (inclusive).

Artigo 49.º
Modalidades

1 - Nas piscinas municipais são promovidas au-
las de natação para bebés, aulas de natação 
pura desportiva, aulas de hidroginástica e ses-
sões de hidroterapia/reabilitação aquática.
2 - A composição das turmas é condicionada a 
um número mínimo de alunos, consoante a es-
pecificidade da modalidade em causa.
3 - As aulas de natação são divididas por faixas 
etárias e níveis de aprendizagem.
4 - o acesso aos níveis de aprendizagem pres-
supõe uma avaliação prévia feita por um pro-
fessor.

Artigo 50.º
Inscrição

1 - A inscrição nas aulas/sessões corresponde 
sempre ao ano letivo completo.
2 - No ato da inscrição, para além do previs-
to no artigo 44.º, o utilizador tem, obrigatoria-
mente, de efetuar o pagamento do cartão (se 
aplicável), da inscrição (se aplicável) e da men-
salidade correspondente ao serviço escolhido.
3 - o valor a pagar pela inscrição é único, in-
dependentemente da inscrição ser em uma ou 
mais modalidades e corresponde sempre ao 
ano letivo completo.
4 - o valor a pagar pela mensalidade depende 
da data da respetiva inscrição conforme dis-
posto no n.º 3 do artigo 52.º

Artigo 51.º
renovação da Inscrição

1 - A renovação da inscrição pressupõe que o 
utente tenha efetuado o pagamento de todas 
as mensalidades da matrícula anterior e que a 
inscrição nas aulas/sessões seja feita para o ano 
letivo completo.
2 - No ato da renovação da inscrição, o utente 
está obrigado ao preenchimento de nova ficha 
de cliente/termo de responsabilidade, nos ter-
mos dispostos na alínea a) do n.º 2 do artigo 
44.º, bem como ao pagamento dos valores cor-
respondentes à renovação da inscrição, ao car-
tão de utilizador (se aplicável), e à mensalidade 
do serviço escolhido.
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Artigo 52.º
Mensalidade

1 - A mensalidade vence no dia 1 de cada mês e 
deve ser paga entre os dias 1 e 8, independen-
temente da efetiva frequência.
2 - o não pagamento da mensalidade até ao dia 
10 (inclusive) implica o pagamento adicional de 
uma multa de 2 (dois) euros.
3 - o valor mensal a pagar no primeiro mês de 
atividade está dependente da data da respetiva 
inscrição e pode variar da seguinte forma:
a) Inscrição entre o dia 1 e o dia 7 - pagamento 
de 100 % do valor da mensalidade;
b) Inscrição entre o dia 08 e o dia 15 - paga-
mento de 75 % do valor da mensalidade;
c) Inscrição entre o dia 16 e o dia 22 - pagamen-
to de 50 % do valor da mensalidade;
d) Inscrição entre o dia 23 e o dia 31 - pagamen-
to de 25 % do valor da mensalidade.
4 - o não pagamento da mensalidade até ao 
último dia do respetivo mês implica a anulação 
imediata da inscrição e não desobriga ao paga-
mento da mensalidade.
5 - A nova inscrição decorrente da situação 
descrita no número anterior está condicionada 
ao pagamento de todos os valores em dívida.
6 - o valor do seguro encontra-se diluído no 
valor da mensalidade.

Artigo 53.º
períodos de utilização

1 - A cada aula corresponde um período de uti-
lização de 90 minutos, sendo 40 minutos para 
a atividade/sessão, 15 minutos para a utilização 
do balneário antes da aula (ou da hora da re-
serva, no caso dos grupos) e 35 minutos para a 
utilização do balneário depois da aula.
2 - Quando os períodos de utilização dos bal-
neários não forem respeitados, o tempo de per-
manência adicional será considerando como 
natação livre para efeitos de pagamento.
3 - Caso se verifique a situação descrita no nú-
mero anterior e o utente não tenha crédito no 
cartão, deve realizar de imediato o pagamento 
para poder voltar a aceder à instalação.
4 - o disposto no presente artigo aplica-se 
igualmente às reservas de grupos, treinos/ses-
sões personalizadas e festas temáticas, salvo 
em casos devidamente justificados e aceites 
pelos serviços competentes.

Artigo 54.º
Alteração de Turma/Atividade

1 - A alteração de turma/atividade é autorizada 
pelos serviços competentes e apenas é permiti-
da verificando-se, cumulativamente, os seguin-
tes pressupostos:
a) Seja requerida, em impresso próprio, na se-
cretaria da piscina;
b) Exista vaga na turma/atividade pretendida;
c) o aluno reúna as condições necessárias para 
ser incluído na turma/atividade pretendida.
2 - A alteração de turma/atividade pode ser 
requerida em qualquer momento, mas apenas 
produz efeitos no início do mês seguinte ao da 
respetiva autorização.

Artigo 55.º
Desistência

1 - A desistência é formalizada em impresso 
próprio, disponível na secretaria da piscina, ou 
no sítio internet da CMg, e deve ser entregue 
no mesmo local ou remetida por email para: 
piscinas@cm-gaia.pt.
2 - A não formalização da desistência acarreta 
o cancelamento automático da inscrição no úl-
timo dia do mês.
3 - A desistência não dispensa o utente do pa-
gamento da mensalidade referente ao mês em 
curso e dos valores em dívida.
4 - A desistência implica a perda dos valores já 
pagos.
5 - o utente que tenha desistido da frequência 
das aulas/sessões não pode voltar a frequentar 
sem novo processo administrativo de inscrição 
e sem o pagamento dos eventuais valores em 
dívida, não havendo lugar ao pagamento da 
inscrição, no caso da mesma já ter sido liquida-
da no respetivo ano letivo.

Artigo 56.º
Suspensão de pagamento

Não são autorizados quaisquer pedidos de sus-
pensão de pagamento.

Artigo 57.º
Assistência às Aulas/Sessões

Não é permitido assistir às aulas/sessões, salvo 
nos casos autorizados pelos serviços compe-
tentes e nos locais devidamente assinalados.
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Subsecção II

Aulas Avulsas

Artigo 58.º
Modalidades

1 - As aulas avulsas podem ser adquiridas para 
hidroginástica, hidroterapia e natação para be-
bés, tendo cada turma da respetiva modalidade 
disponível para esse efeito, um número mínimo 
de duas vagas.
2 - As aulas avulsas podem ser adquiridas até 
uma hora antes do início da atividade.
3 - A venda de aulas avulsas pode ser suspensa 
a qualquer momento por indicação dos servi-
ços competentes.
4 - o preço das aulas avulsas já inclui o valor do 
seguro.

Secção II

Treinos/Sessões personalizadas

Artigo 59.º
Conceito

os treinos/sessões personalizadas são ativida-
des individualizadas, definidas consoante as 
necessidades específicas dos utentes e orienta-
das por técnicos especializados.

Artigo 60.º
Modalidades

os treinos/sessões personalizadas podem ser 
contratados nas modalidades de hidroterapia, 
preparação desportiva/pedagógica específica 
e treino personalizado.

Artigo 61.º
Inscrição

1 - A inscrição é efetuada diretamente na se-
cretaria da piscina e acarreta o pagamento do 
valor definido no preçário em vigor.
2 - para este serviço não existe um período leti-
vo predefinido, uma vez que as inscrições resul-
tam de necessidades muito específicas e pon-
tuais dos utentes.

Artigo 62.º
períodos de utilização e pagamento

1 - Aplica-se a este serviço o artigo 53.º do pre-

sente regulamento referente ao regime defi-
nido para os períodos de utilização das aulas/
sessões nas piscinas municipais.
2 - o pagamento de cada treino/sessão perso-
nalizada é feito antecipadamente na secretaria 
da instalação.

Secção III

Natação Livre e recreativa (banhos livres)

Artigo 63.º
âmbito

Na natação livre e recreativa cada pista é limi-
tada à permanência de um número máximo de 
8 utentes.

Artigo 64.º
Idade Mínima de Acesso

Na natação livre e recreativa a idade mínima de 
acesso é de 13 anos, comprovada pela apresen-
tação do respetivo documento de identificação.

Artigo 65.º
Controlo de Acessos

1 - o acesso à piscina é feito através de car-
tão devidamente carregado ou de bilhete de 
ingresso válido.
2 - o cartão é pessoal e intransmissível, permite 
o carregamento antecipado de qualquer valor 
pretendido e também pode ser utilizado nos 
restantes serviços disponíveis na piscina.

Artigo 66.º
períodos de utilização

1 - Na natação livre e recreativa cada período 
de utilização corresponde a 90 minutos, sendo 
50 minutos para a atividade e 40 minutos para 
a utilização do balneário.
2 - Quando o período de utilização for ultrapas-
sado o tempo de permanência adicional será 
considerado como um novo período de utiliza-
ção livre e recreativa para efeitos de pagamen-
to.
3 - Caso se verifique a situação descrita no nú-
mero anterior e o utente não tenha crédito no 
cartão, deve realizar de imediato o pagamento 
para poder voltar a aceder à instalação.
4 - Caso se verifique a situação descrita no n.º 2 
e o utente seja portador de bilhete de ingresso, 
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deve regularizar o pagamento antes de sair da 
instalação.

Secção Iv

reserva de grupos

Artigo 67.º
Conceito

1 - Consiste na reserva das instalações, de for-
ma regular ou esporádica, com ou sem pro-
fessor, para o desenvolvimento das atividades 
próprias de um grupo.
2 - o valor mensal de referência nas reservas de 
grupos corresponde à reserva de duas pistas, 
durante um período de 40 minutos, duas vezes 
por semana.

Artigo 68.º
Modalidades

1 - A reserva de grupos reveste as seguintes 
modalidades de utilização:
a) regular - Aplicável a pedidos de reserva 
prolongados no tempo, com carácter regular e 
contínuo, e deve ser faturada mensalmente até 
à data do termo da reserva definido pelo grupo.
b) Esporádica - Aplicável a pedidos de reser-
va pontuais, sem continuidade, e o pagamento 
deve ser efetuado antes do início da utilização, 
diretamente na secretaria da piscina.
2 - Na reserva regular ou esporádica, sem pro-
fessor, as atividades são orientadas por um 
professor/técnico devidamente credenciado 
contratado pelo próprio grupo, e as turmas 
funcionam com o número máximo de 9 utentes 
por pista, incluindo o professor/técnico respon-
sável.
3 - Na reserva regular ou esporádica, com pro-
fessor, as turmas funcionam com o número má-
ximo de 10 ou 15 alunos, consoante a faixa etária 
se situe até aos 5 anos de idade ou a partir dos 
6 anos, sendo que no caso de o grupo preten-
der aulas de hidroginástica a lotação máxima é 
de 18 alunos e no caso de aulas de hidroterapia 
a lotação máxima é de 12 alunos.
4 - Na reserva regular ou esporádica com pro-
fessor/fisioterapeuta, pode ser requerido um 
professor extra, mediante o pagamento do cus-
to associado.
5 - Nas reservas regulares ou esporádicas sem 

professor/fisioterapeuta, não podem ser utiliza-
dos os materiais pedagógicos e técnicos exis-
tentes na instalação.

Artigo 69.º
Formalização da reserva

1 - o pedido de reserva regular é formalizado 
através da plataforma informática da CMg dis-
ponível para o efeito, com uma antecedência 
mínima de 30 dias relativamente à data preten-
dida e deve conter os seguintes elementos:
a) Identificação completa da entidade reque-
rente (denominação, sede/morada, contacto 
telefónico, correio eletrónico, NIpC/NIF, esta-
tutos e certidão permanente, conforme apli-
cáveis), com indicação do nome completo da 
pessoa responsável pelo grupo;
b) Identificação da piscina e indicação da mo-
dalidade de reserva pretendida;
c) Indicação do horário e período de utilização 
pretendidos (datas de início e termo da ativi-
dade);
d) Indicação do número de participantes e res-
petivas faixas etárias;
e) Especificação do fim a que se destina o pe-
ríodo de reserva (natação/hidroginástica/hi-
droterapia/ outro).
2 - As reservas só são válidas após a confirma-
ção pelos serviços competentes da CMg feita 
por correio eletrónico.
3 - Após a confirmação da reserva nos termos 
do número anterior, a pessoa responsável pelo 
grupo deve levantar as fichas de inscrição indi-
viduais na respetiva piscina, uma para cada ele-
mento do grupo, e deve entregar as mesmas na 
secretaria da piscina, devidamente preenchidas 
e assinadas no campo "Termo de responsabili-
dade", com a antecedência de 48 horas relati-
vamente ao início da atividade.
4 - para além do disposto no número anterior, a 
pessoa responsável pelo grupo deve igualmen-
te remeter por correio eletrónico a listagem dos 
alunos que constituem as turmas, assim como 
qualquer alteração, com 48 h de antecedência 
relativamente ao início da atividade.
5 - os grupos que mantiveram reserva regular 
na época transata por um período mínimo de 
nove meses, gozam de direito de preferência 
relativamente aos horários e espaços que ante-
riormente ocuparam.
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6 - o pedido de reserva esporádica é formali-
zado através da plataforma disponível para o 
efeito, com a antecedência mínima de 15 dias 
úteis relativamente à data pretendida, e deve 
conter todos os elementos constantes do n.º 1 
do presente artigo.
7 - os procedimentos constantes nos números 
2 a 4 do presente artigo também se aplicam 
aos pedidos de reserva esporádica.
8 - A reserva de grupos não está sujeita ao pa-
gamento de inscrição.

Artigo 70.º
Condições de Acesso

1 - o acesso e permanência do grupo nas insta-
lações estão condicionados à presença de um 
responsável da entidade requerente, bem como 
à prévia entrega das fichas de inscrição indivi-
duais, dos termos de responsabilidade de todos 
os elementos e da listagem dos utentes referida 
no n.º 4 do artigo anterior.
2 - para cada grupo é emitido o número de car-
tões correspondente ao número de elementos 
que integram a reserva.
3 - os cartões são nominais e gratuitos e são 
entregues ao responsável pelo grupo.
4 - Aquando da utilização da piscina, o respon-
sável pelo grupo deve assinar a folha de presen-
ças que se encontra na secretaria e nela indicar 
o número de utilizadores que vai frequentar a 
aula/atividade.
5 - No caso de esquecimento de cartões, o res-
ponsável do grupo deve dirigir-se à secretaria e 
solicitar o respetivo acesso.
6 - os utentes só têm acesso à piscina nas horas 
reservadas ao seu grupo, e desde que as respe-
tivas mensalidades estejam regularizadas.
7 - Aplica-se a este serviço o artigo 53.º do pre-
sente regulamento referente ao regime defi-
nido para os períodos de utilização das aulas/
sessões.
8 - As entidades requerentes devem zelar pela 
preservação e arrumação do material pedagó-
gico utilizado no decorrer das atividades dos 
respetivos grupos e são responsáveis por qual-
quer degradação do material/equipamento 
provocado pelos elementos que os integrem.
9 - As entidades requerentes não podem utili-
zar as instalações com fins lucrativos e, ou, para 
angariação de alunos para as suas atividades 

próprias, exceto em casos devidamente auto-
rizados.

Artigo 71.º
Mensalidade

1 - A fatura correspondente ao valor da reser-
va é enviada à entidade requerente no início de 
cada mês e deve ser paga até ao 8.º dia útil do 
período a que se refere, independentemente da 
efetiva frequência, por transferência bancária, 
depósito em conta ou diretamente na CMg, no 
gabinete de Atendimento ao Munícipe.
2 - o não pagamento até ao 15.º dia útil acarreta 
o pagamento adicional de uma multa de vinte 
euros.
3 - o valor mensal a pagar no primeiro mês está 
dependente da data do início da respetiva ativi-
dade e pode variar da seguinte forma:

a) Início entre o dia 1 e o dia 7 - 100 % do valor 
da mensalidade;
b) Início entre o dia 08 e o dia 15 - 75 % do valor 
da mensalidade;
c) Início entre o dia 16 e o dia 22 - 50 % do valor 
da mensalidade;
d) Início entre o dia 23 e o dia 31 - 25 % do valor 
da mensalidade.
4 - o valor mensal a pagar no último mês está 
dependente da data do termo da respetiva ati-
vidade e pode variar da seguinte forma:
a) Termo entre o dia 1 e o dia 7 - 25 % do valor 
da mensalidade;
b) Termo entre o dia 08 e o dia 15 - 50 % do va-
lor da mensalidade;
c) Termo entre o dia 16 e o dia 22 - 75 % do valor 
da mensalidade;
d) Termo entre o dia 23 e o dia 31 - 100 % do 
valor da mensalidade.
5 - Sem prejuízo das situações previstas nos nú-
meros 3 e 4, o valor da mensalidade é igual ao 
informado aquando da confirmação da reserva.
6 - o não pagamento da mensalidade até ao 
último dia do respetivo mês implica a anulação 
imediata da inscrição da reserva e não desobri-
ga ao pagamento da mensalidade.
7 - A nova inscrição decorrente da situação 
descrita no número anterior está condicionada 
ao pagamento de todos os valores em dívida e 
à existência de vaga no horário pretendido.
8 - o valor do seguro encontra-se diluído no 
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valor da mensalidade.

Artigo 72.º
Alterações na reserva

1 - os pedidos de alteração às condições da re-
serva, designadamente no que respeita aos ho-
rários, ao número de pistas e ao início e termo 
da atividade, são solicitados por escrito para o 
endereço de correio eletrónico da confirmação 
da reserva, com a antecedência mínima de 10 
dias consecutivos, devendo o serviço compe-
tente dar resposta no mesmo prazo.
2 - As alterações pontuais são solicitadas com 
uma antecedência mínima de 48 horas e estão 
dependentes da disponibilidade de espaço e da 
autorização dos serviços.
3 - As alterações pontuais referidas no número 
anterior apenas podem ser realizadas durante o 
período da reserva do grupo.

Artigo 73.º
Cancelamento da reserva

1 - o pedido de cancelamento da reserva é for-
malizado por escrito por email para: piscinas@
cm-gaia.pt
2 - As reservas de grupo regulares podem ser 
canceladas com a antecedência de 10 dias con-
secutivos, e não dispensam o pagamento da 
totalidade da mensalidade referente ao mês ao 
curso.
3 - A não formalização do cancelamento acar-
reta o normal pagamento das mensalidades.
4 - o pedido de cancelamento de uma reserva 
esporádica deve ser feito por escrito com 48 h 
de antecedência.
5 - os cancelamentos não comunicados nos 
prazos referidos nos n.os 2 e 4, não conferem 
direito a qualquer compensação ou reembolso.
6 - Não são autorizados pedidos de suspensão 
de reservas.

Artigo 74.º
Assistência

Não é permitida assistência, salvo nos casos 
autorizados pelos serviços competentes e nos 
locais devidamente assinalados.

Secção v

Festas Temáticas

Artigo 75.º
Conceito

As festas temáticas são atividades de carácter 
festivo e pontual, realizadas em grupo e orien-
tadas por técnicos das piscinas municipais.

Artigo 76.º
Formalização

1 - o serviço é requerido através da plataforma 
informática do Município disponível para o efei-
to ou através do correio eletrónico: piscinas@
cm-gaia.pt, com uma antecedência mínima de 
15 dias relativamente à data pretendida e deve 
conter os seguintes elementos:
a) Identificação completa da entidade reque-
rente, com indicação do nome completo da 
pessoa responsável pelo grupo;
b) Identificação da piscina pretendida;
c) Indicação do horário e períodos de utilização 
pretendidos (datas de início e termo da ativi-
dade);
d) Indicação do número de participantes e res-
petivas faixas etárias, bem como da necessida-
de de um professor extra;
e) Indicação da necessidade de utilização do 
espaço do bar.
2 - o valor do serviço contempla a contratação 
do professor e do espaço necessário ao desen-
volvimento da atividade para 12 elementos du-
rante o período de quarenta minutos.
3 - Não obstante o referido no número anterior, 
o número de participantes pode ser aumenta-
do, mediante a solicitação de um professor ex-
tra e o pagamento do valor correspondente por 
cada novo elemento.
4 - Todos os elementos do grupo preenchem 
na íntegra e entregam obrigatoriamente a ficha 
de cliente/termo de responsabilidade disponi-
bilizado pelos serviços, com a antecedência mí-
nima de 48 horas relativamente à data da reali-
zação da atividade.
5 - o pagamento do serviço realiza-se na secre-
taria da piscina municipal com uma antecedên-
cia mínima de 48 horas relativamente à data do 
evento.
6 - A cada serviço corresponde um período de 
utilização de 90 minutos, sendo 40 minutos 
para a realização da atividade na água, 15 mi-
nutos para a utilização do balneário antes da 
atividade e 35 minutos para a utilização do bal-
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neário depois da mesma.

Capítulo III
pessoal de Serviço

Artigo 77.º
Funções

os trabalhadores a exercer funções nas piscinas 
garantem o bom funcionamento das instala-
ções e enquadram-se nas áreas de intervenção 
a seguir designadas:
a) Serviço de vigilância e segurança: manuten-
ção das regras de segurança aquática dentro 
da piscina, predominantemente nas áreas de 
planos de água e eventuais prestações de pri-
meiros socorros;
b) Serviço de receção e secretariado: atendi-
mento geral, recebimentos, informações, venda 
de artigos e expediente diverso;
c) Serviço de higiene e limpeza: manutenção 
das devidas condições higiénico-sanitárias em 
toda a instalação;
d) Serviço de manutenção da qualidade da 
água e ar: gestão dos diversos parâmetros de 
qualidade da água e ar e dos diversos equipa-
mentos de apoio.

Capítulo Iv
Bar

Artigo 78.º
Bar

1 - o acesso ao bar é condicionado aos uten-
tes da piscina, durante o período de abertura 
ao público.
2 - Encontrando-se a exploração do bar em re-
gime de concessão o título legitimador deve 
prever especificamente que constitui responsa-
bilidade do concessionário o cumprimento das 
leis do setor, bem como das disposições pre-
sentes no presente regulamento que lhes se-
jam aplicáveis.
3 - No título legitimador deve igualmente cons-
tar que o concessionário do bar não pode inter-
ferir no funcionamento das instalações, que os 
funcionários do bar não podem realizar servi-
ços na zona da piscina e que o abastecimento 
do bar apenas pode ser efetuado pela porta de 
serviço.

Título II

piscina Descoberta

Capítulo I
regras de Acesso e utilização

Artigo 79.º
período de Funcionamento

1 - A piscina descoberta funciona nos meses de 
junho a setembro, podendo este período ser al-
terado mediante deliberação da CMg.
2 - A CMg não se responsabiliza pelo encerra-
mento total ou parcial das instalações origina-
do por alterações climatéricas.

Artigo 80.º
Condições de Acesso

1 - os utentes devem conhecer e respeitar o 
disposto no presente regulamento, bem como 
acatar as instruções que lhes forem dadas pelo 
pessoal de serviço e nadadores-salvadores, sob 
pena de lhes ser vedado o acesso às instala-
ções.
2 - A aquisição de entradas diárias é efetuada 
no acesso exterior à bilheteira, por ordem de 
chegada.
3 - A entrada na piscina é efetuada por ordem 
de chegada à fila de acesso ao torniquete, após 
a aquisição de bilhete válido e respetiva pulsei-
ra.
4 - o acesso à piscina é feito, exclusivamente, 
através do torniquete.
5 - o vestuário admitido é fato de banho ou bi-
quíni e calção masculino sem bolsos, pelo que 
não é permitida a permanência nos tanques 
com calçado ou outra roupa não adequada ao 
meio aquático.
6 - É obrigatória a utilização de chuveiro e lava-
-pés, antes da entrada nos tanques.
7 - Todos os utentes podem ausentar-se tem-
porariamente das instalações após a realização 
do registo de saída no balcão de atendimento.
8 - É obrigatória a saída do plano de água 30 
minutos antes do horário de encerramento da 
instalação.

Artigo 81.º
proibições Específicas

1 - para além das obrigações previstas no artigo 
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21.º e das interdições elencadas no artigo 22.º, 
ambos do presente regulamento, no interior 
das instalações é igualmente vedada a prática 
de atividades, ou a assunção de comportamen-
tos pelos utentes, suscetíveis de interferir com 
o seu normal funcionamento, nomeadamente:
a) Mergulhar;
b) A prática de topless;
c) projetar água para o exterior do plano de 
água;
d) A utilização de boias, barbatanas, colchões, 
equipamento de mergulho, barcos insufláveis 
ou a entrada de embarcações, bem como uten-
sílios de pesca para o interior da piscina, exceto 
em atividades devidamente autorizadas;
e) A realização de jogos (de bola, raquetes ou 
outros), correr, saltar, empurrar ou ter compor-
tamentos suscetíveis de causarem perigo ou le-
sar a integridade física de pessoas e bens;
f) A permanência na piscina infantil com idade 
superior a 12 anos, exceto no caso de acompa-
nhamento de crianças;
g) A entrada e permanência de bebés nos tan-
ques sem o uso de fraldas apropriadas para o 
meio aquático;
h) o uso de óculos de vidro, brincos, pulseiras e 
fios durante a permanência na água;
i) o uso de produtos suscetíveis de poluir a 
água, tais como cremes e maquilhagem;
j) o uso de rádios ou aparelhos de som, exceto 
se utilizados com auscultadores;
k) reservar ou alterar a disposição das espre-
guiçadeiras;
l) Transportar para o interior da instalação qual-
quer tipo de comida ou bebida (quentes e/ou 
frias), exceto menus elaborados para crianças 
com idade inferior a 6 anos;
m) Ter pastilha elástica ou qualquer objeto na 
boca, durante a permanência no plano de água;
n) Cortar a barba e fazer a depilação.
2 - A utilização das piscinas é igualmente in-
terdita aos portadores de doenças contagiosas, 
doenças de pele, lesões abertas ou cobertas 
com pensos.

Artigo 82.º
Lotação Máxima Instantânea

1 - A lotação máxima instantânea é de 300 pes-
soas.
2 - o acesso de utilizadores às instalações é 

suspenso sempre que se verifique lotação es-
gotada.

Artigo 83.º
pulseiras

1 - Na piscina descoberta existem duas modali-
dades de pulseiras:
a) pulseira de acesso, que pode ser diária ou de 
carregamento;
b) pulseira do bengaleiro.
2 - A pulseira diária é pessoal e intransmissível 
e consiste numa pulseira fornecida e colocada 
pelo funcionário no ato da venda do bilhete 
diário e é de uso obrigatório durante a utiliza-
ção do espaço.
3 - A pulseira de carregamento é pessoal e in-
transmissível, corresponde a um conjunto de 
bilhetes diários (de dia inteiro) definidos para 
um determinado período de tempo estipulado 
no ato da compra (semanal, quinzenal ou men-
sal) e deve ser usada durante todo o período de 
permanência nas instalações, bem como para 
aceder e sair das mesmas, pelo que o utilizador 
deve ter sempre na sua posse o recibo compro-
vativo da aquisição da respetiva pulseira.
4 - A pulseira de acesso (diária ou de carre-
gamento) garante a vaga na piscina, mas não 
confere lugar marcado, nem espreguiçadeiras 
juntas.
5 - Aos utentes que utilizem o bengaleiro são 
entregues pulseiras, denominadas "pulseiras 
do bengaleiro", com a indicação do número da 
cruzeta que contém os respetivos pertences, 
sendo as pulseiras apresentadas e devolvidas 
no momento do levantamento dos mesmos.
6 - os pertences apenas são entregues aos 
utentes com a apresentação e entrega das res-
petivas pulseiras.
7 - Em caso do extravio da pulseira numerada, o 
utente deve apresentar um documento de iden-
tificação pessoal, com fotografia e duas teste-
munhas, ou, então, aguardar pelo fecho das ins-
talações.
8 - A CMg não se responsabiliza pelo desapare-
cimento ou extravio de pulseiras, nem assume 
qualquer obrigação pela guarda, perda, furto 
ou roubo dos bens deixados pelos utentes nas 
cruzetas existentes no bengaleiro.
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Artigo 84.º
princípios de gestão

1 - para efeitos de aplicação de preçário, na pis-
cina descoberta são consideradas as seguintes 
categorias de utilizadores:
a) Bebés: utilizador com idade compreendida 
entre os 3 meses e os 2 anos (inclusive) - sem 
direito a espreguiçadeira;
b) Criança: utilizador com idade compreendida 
entre os 3 e os 17 anos (inclusive);
c) Adulto: utilizador com mais de 18 anos (in-
clusive);
d) Sénior: indivíduos com mais de 65 anos de 
idade (inclusive).
2 - o acesso à piscina é condicionado ao paga-
mento do respetivo preçário.
3 - Todas as entradas pagas conferem direito a 
espreguiçadeiras, mas não garantem espregui-
çadeiras juntas.
4 - A entrada dos bebés e das crianças até aos 
2 anos de idade é gratuita, mediante a apresen-
tação de documento comprovativo, mas não 
confere direito a espreguiçadeira.
5 - os utilizadores seniores têm direito a pre-
çário reduzido condicionado à apresentação 
obrigatória do cartão de cidadão/bilhete de 
identidade.
6 - os utentes devem conservar os bilhetes e 
as pulseiras de acesso até à saída definitiva das 
instalações.
7 - os bilhetes e as pulseiras adquiridos são vá-
lidos apenas para o período definido no ato da 
compra comprovado pelo respetivo recibo e 
identificação da pessoa.
8 - Qualquer utente que não esteja autorizado 
a permanecer nas instalações por contrariar as 
normas estabelecidas no presente regulamen-
to não tem direito à restituição do valor do in-
gresso.
9 - Não são permitidas trocas de pulseiras de 
acesso nem transferência de saldos de entra-
das.
10 - Não são autorizados reembolsos de pa-
gamentos, exceto em casos especiais, devida-
mente autorizados pela CMg.

Capítulo II
pessoal de Serviço

Artigo 85.º

Funções
os trabalhadores a exercer funções nas piscinas 
garantem o bom funcionamento das instala-
ções e enquadram-se nas áreas de intervenção 
a seguir designadas:
a) Serviço de vigilância e segurança: manuten-
ção das regras de segurança aquática dentro 
da piscina, predominantemente nas áreas de 
planos de água e eventuais prestações de pri-
meiros socorros;
b) Serviço de receção e secretariado: atendi-
mento geral, recebimentos, informações, venda 
de artigos e expediente diverso;
c) Serviço de higiene e limpeza: manutenção 
das devidas condições higiénico-sanitárias em 
toda a instalação;
d) Serviço de manutenção da qualidade da 
água: gestão dos diversos parâmetros de quali-
dade da água e dos diversos equipamentos de 
apoio.

Capítulo III
Bar/restaurante

Artigo 86.º
Bar

1 - o acesso ao bar é condicionado aos uten-
tes da piscina, durante o período de abertura 
ao público.
2 - os utentes do bar para acederem à piscina 
têm que comprar o ingresso na receção e entrar 
pelo torniquete.
3 - Encontrando-se a exploração do bar em re-
gime de concessão, constitui responsabilidade 
do concessionário o cumprimento das leis do 
setor, bem como das disposições constantes 
do presente regulamento que lhes sejam apli-
cáveis.
4 - Encontrando-se a exploração do bar em re-
gime de concessão o concessionário não pode 
interferir no funcionamento das instalações, 
não pode realizar serviços na zona da piscina 
e o abastecimento do bar apenas pode ser efe-
tuado pela porta de serviço.

Artigo 87.º
restaurante

1 - o acesso ao restaurante é livre.
2 - Não obstante o disposto no número ante-
rior, os utentes do restaurante para acederem 
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às piscinas têm que comprar o ingresso na re-
ceção e entrar pelo torniquete.
3 - Encontrando-se a exploração do restaurante 
em regime de concessão, constitui responsabi-
lidade do concessionário o cumprimento das 
leis do setor, bem como das disposições pre-
sentes no presente regulamento que lhes se-
jam aplicáveis.
4 - o concessionário do restaurante não pode 
interferir no funcionamento das instalações, 
não pode realizar serviços na zona da piscina 
e o abastecimento do restaurante apenas pode 
ser efetuado pela porta de serviço.

LIvro III

pavilhões, polidesportivos, grandes Campos e 
pistas de Atletismo

Capítulo I
Disposições gerais

Artigo 88.º
período de Funcionamento

1 - os pavilhões, polidesportivos, grandes cam-
pos e pistas de atletismo funcionam durante 
todo o ano, sem prejuízo do disposto no n.º 2 e 
nos artigos 7.º e 8.º do presente regulamento.
2 - os pavilhões, polidesportivos, grandes cam-
pos e pistas de atletismo encerram nos dias 1 de 
janeiro, Domingo de páscoa, 1.º de maio, 25 de 
dezembro e feriado municipal, bem como nas 
datas que a CMg entenda por convenientes.

Artigo 89.º
horário de Funcionamento

1 - os pavilhões e polidesportivos são utilizados 
nos seguintes horários:
a) horário Normal - utilização das instala-
ções desportivas de segunda a sexta-feira, das 
08h30 às 18h00.
b) horário Nobre - utilização das instalações 
desportivas de segunda a sexta-feira, das 18h00 
às 24h00 e aos sábados, domingos e feriados.
2 - os grandes campos e as pistas de atletismo 
são utilizados nos seguintes horários:
a) horário Normal - utilização das instala-
ções desportivas de segunda a sexta-feira, das 
08h00 às 18h00.
b) horário Nobre - utilização das instalações 

desportivas de segunda a sexta-feira, das 18h00 
às 24h00 e aos sábados, domingos e feriados.
3 - o horário de funcionamento das pistas de 
atletismo pode ser alterado, com aviso prévio 
de 8 dias, tendo em conta os fluxos da procu-
ra, não podendo contudo ser mais alargado 
do que o horário geral de funcionamento dos 
Complexos Desportivos onde estão integrados, 
salvo autorização superior nesse sentido.

Artigo 90.º
Encerramento

1 - para efeitos do disposto no artigo 7.º, os pa-
vilhões e polidesportivos encerram preferen-
cialmente no período compreendido entre 01 e 
31 de agosto e os grandes campos e as pistas 
de atletismo encerram preferencialmente entre 
os dias 01 e 31 de julho.
2 - para além das situações referidas nos ar-
tigos 7.º, 8.º e 88.º do presente regulamento, 
qualquer instalação desportiva pode encerrar 
quando não justifique o seu funcionamento.

Capítulo II
Acesso e utilização das Instalações

Artigo 91.º
regime de utilização

os pavilhões, polidesportivos, grandes campos 
e pistas de atletismo revestem as seguintes mo-
dalidades de utilização:
a) regular - prevê a cedência das instalações 
desportivas com carácter de regularidade du-
rante a época desportiva (01 de setembro a 30 
de junho) e, no mínimo, uma hora por semana, 
com exceção dos grandes campos e das pistas 
de atletismo cuja cedência regular ocorre no 
período compreendido entre 01 de agosto e 30 
de junho do ano seguinte.
b) pontual - prevê uma utilização pontual das 
instalações, não preenchendo os pressupostos 
de regularidade definidos na alínea anterior.

Artigo 92.º
regime de utilização Específico das pistas de 

Atletismo
1 - No âmbito da utilização das pistas de atletis-
mo constituem obrigações dos utentes:
a) utilizar o espaço exterior da pista para os 
treinos ligeiros ou para a recuperação de lesões;
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b) realizar os treinos e competições de lança-
mento de pesos no setor exterior da pista, ex-
ceto aquando da realização das grandes com-
petições e seja necessária a utilização de mais 
do que um setor;
c) realizar os treinos e competições de lança-
mento do disco e martelo no setor próprio, após 
a devida autorização, quando seja aplicável;
d) Não utilizar a pista 1 em situações de trei-
no, salvo as situações de testes específicos e os 
treinos de "séries" longas;
e) utilizar, em situação de treino, os corredores 
centrais exclusivamente para "séries curtas";
f) utilizar o corredor n.º 6 da pista apenas para 
o treino com barreiras até aos 110 m;
g) realizar o aquecimento, a corrida contínua 
de baixa intensidade, a caminhada ou as ativi-
dades lúdicas/lazer na zona alcatroada e cir-
cundante à pista e no sentido contrário ao rea-
lizado dentro da mesma;
h) realizar as atividades após o treino fora das 
zonas com piso sintético;
i) realizar o trabalho de técnica de corrida nas 
chamadas "zonas mortas" da pista e na reta 
contrária à meta.
2 - os materiais, designadamente os engenhos, 
as barreiras e os blocos de partida que perten-
cem às pistas de atletismo, podem ser utiliza-
dos pelos treinadores, atletas, escolas, clubes 
ou por outras entidades, desde que devidamen-
te autorizados, sendo obrigatória a sua entrega 
no final da respetiva utilização.

Artigo 93.º
ordem de preferência na utilização

1 - A utilização das instalações desportivas que 
integram o Título III do presente regulamento 
respeita a seguinte ordem de prioridades:
a) Atividades promovidas pela Câmara Munici-
pal de vila Nova de gaia, de natureza desporti-
va, ou outra;
b) Competições desportivas oficiais promovi-
das por clubes e associações sedeados no Mu-
nicípio de vila Nova de gaia;
c) Atividades promovidas pelas escolas públi-
cas sedeadas em vila Nova de gaia, de nature-
za desportiva, realizadas no período letivo até 
às 17h30;
d) Atividades desportivas promovidas pela 
Juntas/uniões de Freguesia do Município de 

vila Nova de gaia;
e) Atividades desportivas promovidas por Clu-
bes e Associações sedeadas no Município;
f) Atividades promovidas pela Juntas/uniões 
de Freguesia do Município de vila Nova de gaia 
e pelas escolas públicas sedeadas em vila Nova 
de gaia, de natureza cultural, realizadas no pe-
ríodo letivo até às 17h30;
g) Atividades desportivas desenvolvidas por 
empresas e outras entidades coletivas não es-
pecificadas e atividades desportivas desenvol-
vidas por particulares que enquadrem grupos 
informais de utilizadores.
2 - Concorrendo na respetiva classe clubes e 
associações, é dada preferência aos casos de 
prática desportiva federada e, entre estes, aos 
que militem em escalão de formação competi-
tivo superior.
3 - Concorrendo na respetiva classe outros gru-
pos, entidades ou particulares, é dada preferên-
cia ao pedido primeiramente apresentado, que 
obedeça aos requisitos e condições estabeleci-
dos neste regulamento.
4 - os serviços municipais responsáveis pela 
gestão dos equipamentos desportivos podem 
alterar a ordem de preferência estabelecida e 
criar situações de preferência não previstas nos 
números anteriores, quando surjam circunstân-
cias supervenientes, urgentes, excecionais, de 
interesse municipal, distrital ou nacional que 
pela sua natureza e importância justifiquem 
nova ordem de prioridades.

Capítulo III
procedimento

Artigo 94.º
Instrução do pedido

1 - o pedido de cedência das instalações des-
portivas é apresentado nos termos do disposto 
no artigo 14.º do presente regulamento.
2 - A utilização regular das instalações despor-
tivas é requerida até ao dia 15 de julho de cada 
ano, com exceção da utilização dos grandes 
campos e das pistas de atletismo, cujo pedido é 
formalizado até ao dia 15 de junho de cada ano.
3 - os pedidos de utilização regular que não 
são formulados nas datas indicadas nos núme-
ros anteriores, são considerados para efeitos de 
ordenação de listas de espera.
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4 - A utilização pontual das instalações despor-
tivas é requerida com a antecedência mínima 
de 20 dias úteis relativamente à data previsível 
do início do evento ou atividade.
5 - o pedido de cedência das instalações des-
portivas é instruído com os seguintes elemen-
tos:
a) Identificação completa da entidade reque-
rente e dos respetivos representantes ou res-
ponsáveis;
b) Identificação da modalidade ou atividade a 
praticar, número e identificação dos pratican-
tes e do escalão etário dos mesmos, caso seja 
aplicável;
c) Identificação da instalação pretendida;
d) período e horário pretendido;
e) Identificação da pessoa responsável que 
acompanha os utilizadores;
f) Identificação dos praticantes federados, bem 
como da federação e do respetivo escalão, caso 
seja aplicável;
g) Termo de responsabilidade e aceitação das 
normas constantes no presente regulamento;
h) Menção de outros dados que se afigurem re-
levantes, nomeadamente no caso de atividades 
com fins lucrativos.
6 - Do requerimento consta ainda a indicação 
da necessidade de utilização de bancadas ou 
de espaços habitualmente destinados à presen-
ça de público.
7 - Em caso de omissão do disposto no número 
anterior, presume-se que aqueles espaços não 
estão incluídos na cedência salvo se o contrário 
resultar inequivocamente da natureza do even-
to.
8 - Sem prejuízo do disposto nos n.os 5, 6 e 
7 do presente artigo, os pedidos de cedência 
pontuais para a realização de eventos e ativi-
dades com assistência de público, com ou sem 
fins lucrativos, com transmissão pela rádio, tele-
visão ou internet, devem obrigatoriamente ser 
instruídos com um projeto fundamentado do 
evento ou atividade a desenvolver.

Artigo 95.º
Apreciação do pedido

Todos os pedidos de utilização são apreciados 
pelos serviços municipais responsáveis pela 
gestão das instalações desportivas.

Artigo 96.º
Deferimento ou Indeferimento do pedido
1 - o deferimento do pedido de utilização é 
notificado ao requerente devendo especificar 
a instalação em causa, o período e horário de 
utilização, bem como os condicionamentos es-
tabelecidos pela CMg, quando existam.
2 - Nos pedidos de cedência regular, a notifi-
cação referida no número anterior é feita pelos 
serviços municipais responsáveis pela gestão 
dos equipamentos desportivos, até ao dia 15 de 
agosto no caso dos pavilhões e dos polidespor-
tivos e, no caso dos grandes campos e pistas de 
atletismo, até ao dia 15 de julho.
3 - o indeferimento do pedido de utilização é 
notificado ao requerente acompanhado da res-
petiva fundamentação.

LIvro Iv

Disposições Finais

Artigo 97.º
Interpretação e Integração das Lacunas

os casos omissos e as dúvidas suscitadas na in-
terpretação e aplicação das presentes normas 
serão resolvidos com recurso aos critérios le-
gais de interpretação e integração de lacunas.

Artigo 98.º
Norma revogatória

São revogadas as normas de utilização das pis-
cinas municipais cobertas e descoberta, dos 
pavilhões municipais, dos estádios, dos polides-
portivos e da pista de atletismo em vigor, sendo 
igualmente revogadas quaisquer outras normas 
regulamentares do Município, que contrariem o 
disposto no presente regulamento.

Artigo 99.º
remissões

As remissões feitas para os preceitos ora revo-
gados consideram-se automaticamente trans-
postas para as disposições equivalentes do pre-
sente regulamento.

Artigo 100.º
Entrada em vigor

o presente regulamento entra em vigor no pri-
meiro dia útil após a sua publicação, nos termos 
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legais.

e.1.3. reGULaMeNTo Do SerViÇo De GeS-
TÃo De reSÍDUoS UrBaNoS e LiMPeZa PÚ-
BLiCa
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 Mu-
nicipal, em reunião ordinária realizada no dia 5 
de novembro de 2018, e a Assembleia Municipal 
de vila Nova de gaia, em reunião ordinária de 
22 de novembro de 2018, deliberaram aprovar, 
após consulta pública, o regulamento do Ser-
viço de gestão de resíduos urbanos e Limpeza 
pública, que se publica, nos termos e para os 
efeitos do disposto no artigo 139.º do Código 
do procedimento Administrativo, o qual entra 
em vigor 30 dias após a sua publicação no Diá-
rio da república, sem prejuízo de tal publicação 
ser igualmente feita no Boletim Municipal e na 
Internet no sítio institucional do Município.
4 de dezembro de 2018. - o presidente da Câ-
mara, Eduardo vítor rodrigues.

rEguLAMENTo Do SErvIço DE gESTÃo DE 
rESÍDuoS urBANoS E LIMpEZA pÚBLICA

preâmbulo
o presente regulamento surge na sequência 
do anterior, o qual definiu o sistema municipal 
de gestão de resíduos sólidos urbanos e tem 
essencialmente por objetivo atualizar e ade-
quar o mesmo ao quadro normativo vigente em 
matéria de resíduos e contribuir neste âmbito 
para uma gestão mais adequada e evitar a de-
gradação ambiental.
Neste contexto, a Lei n.º 19/2014, de 14 de abril, 
que aprova as bases da política de ambiente, 
veio definir como eixo primordial da política do 
ambiente a correta e eficaz gestão de resíduos, 
orientada para a prevenção da sua produção, 
através da redução da sua quantidade e peri-
gosidade, para a preservação dos recursos na-
turais, através da consideração do valor econó-
mico dos resíduos enquanto potenciais fontes 
de matérias-primas e energia, e para a mitiga-
ção dos impactes adversos para o ambiente e 

a saúde humana decorrentes da sua produção 
através da criação de condições adequadas à 
sua gestão, assente na otimização da utilização 
das infraestruturas existentes.
pretende-se consequentemente com este ins-
trumento normativo adotar medidas que visem:
a) Incentivar a redução da produção de ru;
b) responsabilizar os produtores de resíduos, 
através da aplicação do princípio do poluidor-
-pagador;
c) Definir as normas respeitantes à recolha, 
transporte e destino final dos ru;
d) promover uma política energética baseada 
no aproveitamento racional e sustentado dos 
recursos renováveis, segundo o princípio redu-
zir, reutilizar e reciclar, e valorizar, bem como na 
racionalização do consumo;
e) Despertar mudanças de atitudes e compor-
tamentos cívicos dos cidadãos para a higiene 
pública, designadamente o asseio e limpeza 
dos arruamentos, passeios e outros espaços 
públicos e/ou privados.
o projeto deste regulamento foi objeto de pa-
recer da Entidade reguladora dos Serviços de 
Águas e resíduos (ErSAr), de consulta pública 
nos termos do artigo 101.º do Código do pro-
cedimento Administrativo (CpA) e de aprova-
ção do Conselho de Administração da empresa 
Águas de gaia, E. M., S. A. nas reuniões realiza-
das nos dias 9 e 23 de outubro de 2018.
Assim, ao abrigo do preceituado nos artigos 
241.º da Constituição da república portugue-
sa e 25.º, n.º 1, alínea g), do anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, sob proposta da 
Câmara Municipal, a Assembleia Municipal de 
vila Nova de gaia aprova o seguinte regula-
mento:

CApÍTuLo I

Disposições gerais

Artigo 1.º
Lei habilitante

o presente regulamento é aprovado ao abrigo 
do disposto no artigo 62.º do Decreto-Lei n.º 
194/2009, de 20 de agosto, da alínea k) do n.º 
2 do artigo 23.º, da alínea g) do n.º 1 do artigo 
25.º, da alínea e) e k) do n.º 1 do artigo 33.º, 
todos do regime jurídico das autarquias locais, 
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aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setem-
bro, e das alíneas e) e h) do artigo 14.º e do arti-
go 21.º ambos da Lei n.º 73/2013, de 3 de setem-
bro, com respeito pelas exigências constantes 
da Lei n.º 23/96, de 26 de julho, e do Decreto-
-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, todos na 
sua redação atual.

Artigo 2.º
objeto

1 - o presente regulamento tem em vista, nos 
termos do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de 
setembro, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto-Lei n.º 71/2016, de 4 de novembro, as-
segurar a gestão dos resíduos urbanos produ-
zidos na área territorial do município de vila 
Nova de gaia e definir o sistema municipal para 
a gestão dos resíduos urbanos, bem como as 
regras a que obedece a prestação do serviço.
2 - É da competência da Câmara Municipal as-
segurar a gestão dos resíduos, sem prejuízo da 
transferência de competências para outras en-
tidades, públicas ou privadas.

CApÍTuLo II

resíduos urbanos

Artigo 3.º
Definições gerais

1 - para efeitos do presente regulamento en-
tende-se por:
a) Armazenagem: colocação temporária e con-
trolada de resíduos previamente ao seu trata-
mento, valorização ou eliminação;
b) Detentor: a pessoa singular ou coletiva que 
tenha resíduos, pelo menos, na sua simples de-
tenção, nos termos da legislação civil;
c) Ecocentro: centro de receção dotado de 
equipamentos de grande capacidade para a 
recolha seletiva de materiais passíveis de valo-
rização, tais como, papel, embalagens de plásti-
co e metal, aparas de jardim, objetos volumosos 
fora de uso, ou de outros materiais que venham 
a ter viabilidade técnica de valorização;
d) Ecoponto: conjunto de contentores, coloca-
dos na via pública, escolas, ou outros espaços 
públicos, e destinados à recolha seletiva de pa-
pel, vidro, embalagens de plástico e metal ou 
outros materiais para valorização;

e) Eliminação: qualquer operação que não seja 
de valorização, nomeadamente as incluídas no 
anexo i do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 05 de 
setembro, na sua redação atual, ainda que se 
verifique como consequência secundária a re-
cuperação de substâncias ou de energia;
f) Estação de transferência: instalações onde 
os resíduos são descarregados com o objetivo 
de os preparar para serem transportados para 
outro local de tratamento, valorização ou elimi-
nação;
g) produção: a geração de ru nas suas variadas 
fontes: habitação, instituições, empresas, indús-
trias, limpeza pública, espaços de lazer e vias 
de comunicação;
h) produtor: qualquer pessoa, singular ou co-
letiva, cuja atividade produza resíduos ou que 
efetue operações de pré-processamento, de 
mistura ou outras que alterem a natureza ou a 
composição de resíduos;
i) remoção: ato de retirar os ru dos locais de 
produção, mediante deposição, recolha e trans-
porte:
i) Deposição indiferenciada: acondicionamento 
dos ru não recicláveis e ou valorizáveis, a fim 
de serem recolhidos;
ii) Deposição seletiva: acondicionamento dos 
resíduos urbanos de forma a manter o fluxo de 
resíduos separados por tipo e natureza com 
vista a facilitar o tratamento específico;
iii) recolha indiferenciada: a retirada dos ru 
dos recipientes de deposição para as viaturas 
de transporte;
iv) recolha seletiva: a retirada das frações dos 
ru e depositadas seletivamente nos recipientes 
ou locais apropriados para viaturas de trans-
porte;
v) Transporte: qualquer operação que vise 
transferir fisicamente os resíduos.
j) resíduos: quaisquer substâncias ou objetos 
de que o detentor se desfaz ou tem intenção ou 
obrigação de se desfazer;
k) resíduos perigosos: os que apresentem pelo 
menos uma característica de perigosidade para 
a saúde ou para o ambiente;
l) resíduos industriais: os resíduos gerados em 
processos produtivos industriais, bem como os 
que resultem das atividades de produção e dis-
tribuição de eletricidade, gás e água;
m) resíduos urbanos: os resíduos domésticos 
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ou outros resíduos semelhantes, em razão da 
sua natureza ou composição, nomeadamente 
os provenientes do setor de serviços ou de es-
tabelecimentos comerciais ou industriais e de 
unidades prestadoras de cuidados de saúde, 
desde que, em qualquer dos casos, a produção 
diária não exceda 1100 litros por produtor;
n) resíduos hospitalares: os resíduos produzi-
dos em unidades de prestação de cuidados de 
saúde, incluindo as atividades médicas de diag-
nóstico, prevenção e tratamento da doença, em 
seres humanos ou em animais, e ainda as ati-
vidades de reabilitação e investigação relacio-
nadas, bem como as desenvolvidas em farmá-
cias, atividades médico-legais, de ensino e em 
quaisquer outras que envolvam procedimentos 
invasivos;
o) Transferência: colocação em estação de 
transferência;
p) Tratamento: conjunto de operações manuais, 
mecânicas e físicas e de processos químicos 
e biológicos, que altera as características dos 
resíduos, de forma a reduzir o seu volume ou 
perigosidade e a facilitar a sua movimentação, 
valorização ou eliminação;
q) valorização ou recuperação: quaisquer ope-
rações que permitam o reaproveitamento dos 
resíduos e que se englobam em duas catego-
rias: reciclagem, que pode ser multimaterial ou 
orgânica e valorização energética, que pode 
ser por incineração, por biometanização ou por 
aproveitamento do biogás;
r) outros tipos de resíduos: os resíduos não 
considerados como industriais, urbanos ou hos-
pitalares, bem como outros integrados em ca-
tegorias específicas.
2 - Entende-se por resíduos urbanos, identifica-
dos pela sigla ru, os seguintes resíduos:
a) Dejetos de animais: excrementos, provenien-
tes da defecação de animais na via pública ou 
noutros espaços públicos;
b) objetos domésticos fora de uso: objetos vo-
lumosos provenientes das habitações que, pelo 
seu volume, forma ou dimensões não possam 
ser recolhidos pelos meios normais de remo-
ção, incluindo os resíduos de equipamentos 
elétricos e eletrónicos (rEEE);
c) resíduos de limpeza pública: os provenien-
tes da limpeza pública, entendendo-se esta 
como o conjunto de atividades que se destina 

a recolher os resíduos urbanos existentes nas 
vias e outros espaços públicos;
d) resíduos verdes urbanos: os provenientes da 
limpeza e manutenção dos jardins ou hortas ur-
banas, nomeadamente, aparas, troncos, ramos, 
corte de relva e ervas.
3 - para efeitos deste regulamento, são consi-
derados resíduos urbanos especiais e, portanto, 
excluídos dos ru os seguintes resíduos:
a) resíduos comerciais equiparáveis a ru: os 
resíduos que, embora apresentem característi-
cas semelhantes aos resíduos indicados na alí-
nea c) do número anterior, atinjam uma produ-
ção diária superior a 1100 litros;
b) resíduos industriais: os resíduos gerados em 
atividades ou processos industriais;
c) resíduos industriais equiparáveis a ru: aque-
les que, embora apresentem características se-
melhantes aos resíduos indicados na alínea f) 
do número anterior, atinjam uma produção diá-
ria superior a 1100 litros;
d) resíduos perigosos: todos os resíduos que 
nos termos do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 
de setembro, na sua redação atual e demais le-
gislação aplicável, apresentem características 
de perigosidade para a saúde e para o ambien-
te;
e) resíduos radioativos: os contaminados por 
substâncias radioativas;
f) resíduos hospitalares contaminados: os pro-
duzidos em unidades de prestação de cuidados 
de saúde, incluindo as atividades médicas de 
diagnóstico, tratamento e prevenção de doen-
ça em seres humanos ou animais, e ainda as 
atividades de investigação relacionadas, que 
apresentam ou são suscetíveis de apresentar 
alguma perigosidade de contaminação, cons-
tituindo risco para a saúde pública ou para o 
ambiente, nos termos do Despacho n.º 242/96, 
do Ministério da Saúde, publicado no Diário da 
república, 2.ª série, de 13 de agosto;
g) resíduos hospitalares não contaminados 
equiparáveis a ru: aqueles que, embora apre-
sentem caraterísticas semelhantes aos resíduos 
indicados na alínea e) do número anterior, atin-
jam uma produção diária superior a 1100 litros;
h) resíduos de centros de reprodução e abate 
de animais: os provenientes de estabelecimen-
tos onde se processe a criação intensiva de ani-
mais ou o seu abate e/ou transformação;
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i) resíduos de construção e demolição (rCD): 
o resíduo proveniente de obras de construção, 
reconstrução, ampliação, alteração, conserva-
ção e demolição e da derrocada de edificações;
j) objetos volumosos fora de uso: os objetos 
provenientes de locais que não sejam habita-
ções e que, pelo seu volume, forma ou dimen-
sões, não possam ser recolhidos pelos meios 
normais de remoção;
k) resíduos verdes especiais: os provenientes 
da limpeza e manutenção dos jardins ou hortas 
dos locais que não sejam habitações, nomeada-
mente aparas, troncos, ramos e cortes de relva 
e ervas;
l) Lamas e partículas: os resíduos que integram 
efluentes líquidos, lamas ou emissões para a at-
mosfera (partículas) que se encontram sujeitos 
à legislação própria dos setores de luta contra a 
poluição da água e do ar, respetivamente;
m) veículos em fim de vida e Sucata: os consi-
derados como tal de acordo com as definições 
constantes do Decreto-Lei n.º 196/2003, de 23 
de agosto, na atual redação e restante legisla-
ção em vigor;
n) outro tipo de resíduos: os resíduos não con-
siderados como industriais, urbanos ou hospi-
talares e aqueles para os quais exista legislação 
especial, que os exclua expressamente da cate-
goria de resíduos urbanos.

CApÍTuLo III

Sistema Municipal de gestão dos resíduos 
urbanos

Artigo 4.º
Definições

1 - o sistema municipal de gestão de resíduos 
urbanos é o conjunto de obras de construção 
civil, equipamentos mecânicos e/ou elétricos, 
viaturas, recipientes e acessórios, recursos hu-
manos, institucionais e financeiros e estruturas 
de gestão, destinados a assegurar, em condi-
ções de eficiência, conforto, segurança e ino-
cuidade, a deposição, recolha, transporte, valo-
rização, tratamento e eliminação dos resíduos, 
sob quaisquer das formas enunciadas na atual 
redação do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de 
setembro.
2 - Entende-se por gestão do sistema de re-

síduos urbanos o conjunto das atividades de 
caráter técnico, administrativo e financeiras 
necessárias à deposição, recolha, transporte, 
tratamento, valorização e eliminação dos resí-
duos, incluindo o planeamento e a fiscalização 
dessas operações, bem como a monitorização 
dos locais de destino final, depois de se proce-
der ao seu encerramento.

Artigo 5.º
Sistema de gestão De resíduos

o Sistema de gestão resíduos engloba, no 
todo ou em parte, as seguintes componentes 
relativas à operação de remoção de resíduos:
a) Acondicionamento;
b) Deposição;
c) recolha e transporte.

CApÍTuLo Iv

gestão de resíduos urbanos

SECçÃo I
Disposições gerais

SuBSECçÃo I
Conceitos

Artigo 6.º
resíduos a gerir

os resíduos cuja responsabilidade de gestão se 
encontra atribuída à entidade gestora e entida-
de titular classificam-se quanto à tipologia em:
a) resíduos urbanos, cuja produção diária não 
exceda os 1100 litros por produtor;
b) outros resíduos que, por atribuição legislati-
va, sejam da competência da entidade gestora 
e entidade titular, como o caso dos resíduos de 
construção e demolição produzidos em obras 
particulares isentas de licença e não submeti-
das a comunicação prévia;
c) resíduos urbanos de grandes produtores.

Artigo 7.º
Entidade Titular e Entidade gestora

1 - o Município de vila Nova de gaia é a entida-
de titular que, nos termos da lei, tem por atri-
buição assegurar a provisão do serviço de ges-
tão de resíduos urbanos no respetivo território.
2 - A empresa pública municipal Águas de gaia, 
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E. M., S. A. é a entidade gestora dos sistemas 
públicos de distribuição e abastecimento de 
água e de recolha, drenagem de águas resi-
duais, e da operação de remoção dos resíduos 
urbanos indiferenciados do Município de vila 
Nova de gaia.

Artigo 8.º
Definição e Normas Técnicas

As normas técnicas a que devem obedecer a 
conceção, o projeto, a construção e exploração 
do sistema de gestão, bem como as respetivas 
normas de higiene e segurança, são as aprova-
das nos termos da legislação em vigor.

Artigo 9.º
princípios de gestão

A prestação do serviço de gestão de resíduos 
urbanos obedece aos seguintes princípios:
a) princípio da proteção da saúde pública e do 
ambiente;
b) princípio da promoção tendencial da univer-
salidade e da igualdade de acesso;
c) princípio da qualidade e da continuidade do 
serviço e da proteção dos interesses dos utili-
zadores;
d) princípio da sustentabilidade económica e 
financeira dos serviços;
e) princípio do utilizador-pagador;
f) princípio da responsabilidade do cidadão, 
adotando comportamentos de caráter preven-
tivo em matéria de produção de resíduos, bem 
como práticas que facilitem a respetiva reutili-
zação, reciclagem ou outras formas de valori-
zação;
g) princípio da transparência na prestação de 
serviços;
h) princípio da garantia da eficiência e melhoria 
contínua na utilização dos recursos afetos, res-
pondendo à evolução das exigências técnicas 
e às melhores técnicas ambientais disponíveis;
i) princípio da hierarquia de gestão de resíduos;
j) princípio da promoção da solidariedade eco-
nómica e social, do correto ordenamento do 
território e do desenvolvimento regional.

Artigo 10.º
Disponibilização do regulamento

o regulamento está disponível nos sítios da in-
ternet das entidades gestora e titular e nos ser-

viços de atendimento, sendo neste último caso 
fornecidos exemplares mediante o pagamento 
da quantia definida no tarifário em vigor e per-
mitida a sua consulta gratuita.

SuBSECçÃo II
Direitos e Deveres

Artigo 11.º
Deveres da Entidade gestora

Compete à entidade gestora, designadamente:
a) garantir a gestão dos resíduos urbanos cuja 
produção diária não exceda os 1100 litros por 
produtor, produzidos na sua área geográfica, 
bem como de outros resíduos cuja gestão lhe 
seja atribuída por lei;
b) Assegurar o encaminhamento adequado 
dos resíduos que recolhe ou recebe da sua área 
geográfica, sem que tal responsabilidade isen-
te os munícipes do pagamento das correspon-
dentes tarifas pelo serviço prestado;
c) garantir a qualidade, regularidade e conti-
nuidade do serviço, salvo em casos fortuitos ou 
de força maior, que não incluem as greves, sem 
prejuízo da tomada de medidas imediatas para 
resolver a situação e, em qualquer caso, com a 
obrigação de avisar de imediato os utilizadores;
d) Assumir a responsabilidade da conceção, 
construção e exploração do sistema de gestão 
de resíduos urbanos indiferenciados, relativa à 
operação de remoção;
e) promover a elaboração de planos, estudos 
e projetos que sejam necessários à boa gestão 
do sistema, na parte respeitante à operação de 
remoção de resíduos indiferenciados;
f) Manter atualizado o cadastro dos equipa-
mentos e infraestruturas afetas ao sistema de 
gestão de resíduos;
g) promover a instalação, a renovação, o bom 
estado de funcionamento e conservação dos 
equipamentos e infraestruturas associados à 
operação de remoção de resíduos indiferencia-
dos, sem prejuízo do previsto na alínea g) do 
artigo 12.º;
h) Assegurar a limpeza dos equipamentos de 
deposição dos resíduos e área envolvente;
i) promover a atualização tecnológica do sis-
tema de gestão de resíduos, nomeadamente 
quando daí resulte um aumento da eficiência 
técnica e da qualidade ambiental;
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j) promover a atualização anual do tarifário, nos 
termos do disposto no regulamento Tarifário 
do Serviço de gestão de resíduos urbanos e 
assegurar a sua divulgação junto dos utilizado-
res, designadamente nos postos de atendimen-
to e no sítio da internet da entidade gestora e 
da entidade titular;
k) Dispor de serviços de atendimento aos utili-
zadores direcionados para a resolução dos seus 
problemas relacionados com o sistema de ges-
tão de resíduos;
l) proceder em tempo útil à emissão e envio das 
faturas correspondentes aos serviços presta-
dos e à respetiva cobrança;
m) Disponibilizar meios de pagamento que 
permitam aos utilizadores cumprir as suas obri-
gações com o menor incómodo possível;
n) Manter um registo atualizado das reclama-
ções e sugestões dos utilizadores e garantir a 
sua resposta no prazo legal;
o) prestar informação essencial sobre a sua ati-
vidade;
p) Cumprir e fazer cumprir o presente regula-
mento.

Artigo 12.º
Deveres dos utilizadores

Compete aos utilizadores, designadamente:
a) Cumprir o disposto no presente regulamen-
to;
b) Não abandonar os resíduos na via pública;
c) Não alterar a localização dos equipamentos 
de deposição de resíduos e garantir a sua boa 
utilização;
d) Acondicionar corretamente os resíduos;
e) Cumprir as regras de deposição dos resíduos 
urbanos;
f) Cumprir o horário de deposição/recolha dos 
resíduos urbanos a definir pela entidade ges-
tora;
g) Assegurar o bom estado de funcionamen-
to e conservação do equipamento de recolha 
porta-a-porta que seja da sua responsabilida-
de, assim como condições de manuseamento e 
salubridade adequadas à salvaguarda da saúde 
pública;
h) reportar à entidade gestora eventuais ano-
malias ou inexistência do equipamento destina-
do à deposição de resíduos urbanos;
i) Avisar a entidade gestora de eventual subdi-

mensionamento do equipamento de deposição 
de resíduos urbanos;
j) pagar atempadamente as importâncias de-
vidas, nos termos do presente regulamento e 
dos contratos estabelecidos com a entidade 
gestora;
k) Em situações de acumulação de resíduos, 
adotar os procedimentos indicados pela enti-
dade gestora, no sentido de evitar o desenvol-
vimento de situações de insalubridade pública.

Artigo 13.º
Direito e Disponibilidade da prestação do Ser-

viço
1 - Qualquer utilizador cujo local de produção 
se insira na área de influência da entidade ges-
tora tem direito à prestação do serviço.
2 - o serviço de recolha considera-se disponível, 
para efeitos do presente regulamento, desde 
que o equipamento de recolha indiferenciada 
se encontre instalado a uma distância inferior 
a 100 metros do limite da propriedade e a en-
tidade gestora efetue uma frequência mínima 
de recolha que salvaguarde a saúde pública, o 
ambiente e a qualidade de vida dos cidadãos.
3 - A distância prevista no número anterior é 
aumentada até 200 metros nas áreas, com me-
nor densidade populacional, sendo garantido 
nesses locais o serviço de recolha porta a porta.

Artigo 14.º
Direito à Informação

1 - os utilizadores têm o direito a ser informa-
dos de forma clara e conveniente pela entidade 
gestora das condições em que o serviço é pres-
tado, em especial no que respeita aos tarifários 
aplicáveis.
2 - A entidade gestora e a entidade titular dis-
põem de um sítio na internet no qual é dispo-
nibilizada a informação essencial sobre a sua 
atividade, designadamente:
a) Identificação da entidade gestora, suas atri-
buições e âmbito de atuação;
b) Estatutos e contrato relativo à gestão do sis-
tema e suas alterações;
c) relatório e contas ou documento equivalen-
te de prestação de contas;
d) regulamentos de serviço;
e) Tarifários;
f) Condições contratuais relativas à prestação 
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dos serviços aos utilizadores, em especial horá-
rios de deposição e recolha e tipos de recolha 
utilizados com indicação das respetivas áreas 
geográficas;
g) Indicadores de qualidade do serviço presta-
do aos utilizadores;
h) Informação sobre o destino dado aos dife-
rentes resíduos recolhidos - designadamente 
resíduos indiferenciados, oAu, rEEE e rCD -, 
identificando as respetivas entidades gestoras 
e infraestruturas;
i) Informações sobre interrupções do serviço;
j) Contactos e horários de atendimento.

Artigo 15.º
Atendimento ao público

1 - A entidade gestora dispõe de 2 locais de 
atendimento ao público e de um serviço de 
atendimento telefónico e via internet, através 
dos quais os utilizadores a podem contactar di-
retamente.
2 - o atendimento ao público é efetuado nos 
dias úteis de acordo com o horário publicitado 
no sítio da internet e nos serviços da entidade 
gestora, tendo uma duração mínima de 7 horas 
diárias.

SECçÃo II
Acondicionamento e Deposição

Artigo 16.º
Acondicionamento

Todos os produtores de resíduos urbanos são 
responsáveis pelo acondicionamento adequa-
do dos mesmos, devendo a deposição dos re-
síduos urbanos ocorrer em boas condições de 
higiene e estanquidade, nomeadamente em sa-
cos devidamente fechados, não devendo a sua 
colocação ser a granel, por forma a não causar 
o espalhamento ou derrame dos mesmos.

Artigo 17.º
Deposição

para efeitos de deposição indiferenciada de re-
síduos urbanos a Entidade gestora disponibili-
za aos utilizadores o seguinte tipo:
a) Deposição porta-porta, coletiva ou indivi-
dual, em contentores ou sacos não reutilizáveis 
(plástico ou outros);
b) Deposição coletiva por proximidade.

Artigo 18.º
responsabilidade de Deposição

os produtores de resíduos urbanos cuja produ-
ção diária não exceda os 1.100 litros por produ-
tor, independentemente de serem provenientes 
de habitações, condomínios ou de atividades 
comerciais, serviços, industriais ou outras, são 
responsáveis pela sua deposição nos equipa-
mentos disponibilizados pela Entidade gestora.

Artigo 19.º
regras de Deposição

1 - Só é permitido depositar resíduos urbanos 
em equipamento ou local aprovado para o efei-
to, o qual deve ser utilizado de forma a respei-
tar as condições de higiene e salubridade ade-
quadas.
2 - Com exceção dos locais onde manifestamen-
te e devido às características dos arruamentos 
não existam condições apropriadas para a colo-
cação de contentores, a deposição de resíduos 
urbanos é realizada de acordo com os equipa-
mentos disponibilizados pela Entidade gestora 
e tendo em atenção o cumprimento das regras 
de separação de resíduos urbanos.
3 - Nos locais referidos no número anterior 
onde não é possível a colocação de contento-
res, a recolha é realizada pelo sistema porta a 
porta, com utilização de sacos não reutilizáveis.
4 - A deposição está, ainda, sujeita às seguintes 
regras:
a) É obrigatória a deposição dos resíduos urba-
nos no interior dos equipamentos para tal des-
tinados, deixando sempre fechada a respetiva 
tampa;
b) A deposição de ru nos contentores deve ser 
efetuada mediante utilização de sacos hermeti-
camente fechados e estanques;
c) Não é permitido o despejo de óleos alimenta-
res usados (oAu) nos contentores destinados a 
resíduos indiferenciados, nas vias ou outros es-
paços públicos, bem como o despejo nos siste-
mas de drenagem, individuais ou coletivos, de 
águas residuais e pluviais, incluindo sarjetas e 
sumidouros;
d) os oAu provenientes do setor doméstico 
devem ser acondicionados em garrafa de plás-
tico, fechada, e colocada nos equipamentos es-
pecíficos;
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e) Não é permitida a colocação de cinzas, es-
córias ou qualquer material incandescente nos 
contentores destinados a resíduos indiferencia-
dos;
f) Não é permitida a colocação nos equipamen-
tos de deposição de quaisquer resíduos líqui-
dos ou liquefeitos;
g) Não é permitido colocar resíduos volumosos 
e resíduos verdes, rEE, pilhas e acumuladores 
usados, medicamentos fora de uso e resíduos 
de embalagens de medicamentos nos conten-
tores destinados a resíduos indiferenciados, nas 
vias e outros espaços públicos, exceto quando 
acordado e autorizado pela Entidade gestora.
5 - A violação do disposto no presente artigo 
constitui contraordenação grave.

Artigo 20.º
Tipos de Equipamentos de Deposição

1 - Compete ao Município definir o tipo de equi-
pamento de deposição indiferenciada de resí-
duos urbanos a utilizar.
2 - para efeitos de deposição indiferenciada de 
resíduos urbanos são disponibilizados aos utili-
zadores os seguintes equipamentos:
a) Contentores herméticos;
b) Contentores semienterrados;
c) Contentores enterrados.
3 - para efeitos de deposição seletiva de resí-
duos urbanos são disponibilizados pela SuL-
Douro e pela entidade titular aos utilizadores 
os seguintes equipamentos:
a) Ecopontos superfície;
b) Ecoponto semienterrados;
c) Ecopontos enterrados;
d) Ecocentros.

Artigo 21.º
responsabilidade pelo Equipamento de Depo-

sição
1 - É da responsabilidade dos utilizadores a 
manutenção de condições de salubridade ade-
quadas do respetivo sistema de deposição de 
resíduos urbanos de utilização individual, po-
dendo a Câmara Municipal, de forma coerciva, 
substituir-se ao utilizador e realizar a limpeza a 
expensas dos utentes respetivos.
2 - A violação do disposto no presente artigo 
constitui contraordenação grave.

Artigo 22.º
Localização e Colocação de Equipamento de 

Deposição
1 - Compete à Entidade gestora definir a loca-
lização de instalação de equipamentos de de-
posição indiferenciada de resíduos urbanos e a 
sua colocação.
2 - A Entidade gestora deve assegurar a exis-
tência de equipamentos de deposição de resí-
duos urbanos indiferenciados a uma distância 
inferior a 100 metros do limite dos prédios em 
áreas urbanas, podendo essa distância ser au-
mentada para 200 metros, nos termos do n.º 3 
do artigo 13.º
3 - A localização e a colocação de equipamen-
tos de deposição de resíduos urbanos devem 
respeitar as Normas Técnicas sobre os Siste-
mas de Deposição de resíduos em Edificações, 
constantes do anexo I ao presente regulamen-
to e, sempre que possível, cumprir com os se-
guintes critérios:
a) Zonas pavimentadas de fácil acesso e em 
condições de segurança aos utilizadores;
b) Zonas de fácil acesso às viaturas de recolha 
evitando-se nomeadamente becos, passagens 
estreitas, ruas de grande pendente, que origi-
nem manobras difíceis que coloquem em peri-
go a segurança dos trabalhadores e da popula-
ção em geral, etc.;
c) Evitar a obstrução da visibilidade de peões 
e condutores, nomeadamente através da colo-
cação junto a passagens de peões, saídas de 
garagem, cruzamentos;
d) Agrupar no mesmo local o equipamento de 
deposição indiferenciada e de deposição sele-
tiva;
e) Assegurar uma distância média entre equi-
pamentos adequada, designadamente à densi-
dade populacional e à otimização dos circuitos 
de recolha, garantindo a salubridade pública;
f) os equipamentos de deposição devem ser 
colocados com a abertura direcionada para o 
lado contrário ao da via de circulação automó-
vel sempre que possível.
4 - A localização dos equipamentos poderá ser 
determinada no interior dos edifícios ou no seu 
exterior, em área do domínio privado ou do do-
mínio público.
5 - os projetos de loteamento, de construção e 
ampliação, cujas utilizações, pela sua dimensão, 
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possam ter impacto semelhante a loteamento, 
e de legalização de áreas urbanas de génese 
ilegal (AugI) devem prever os sistemas de de-
posição de resíduos urbanos (indiferenciada e 
seletiva) por forma a satisfazer as necessidades 
do loteamento ou indicação expressa do Muni-
cípio, salvo se, nos casos de ampliação, remo-
delação e reabilitação, tal for comprovadamen-
te inviável do ponto de vista técnico.
6 - os projetos previstos no número anterior 
são submetidos ao Município para o respetivo 
parecer, devendo cumprir o estabelecido no 
anexo I.
7 - o fornecimento e a instalação de sistemas 
de deposição são da responsabilidade do titu-
lar do alvará de loteamento, de edificação ou 
de instalação de um estabelecimento.
8 - Após a receção das obras de urbanização ou 
emissão de alvará de utilização, o equipamento 
de deposição instalado, constitui propriedade 
do Município.
9 - Quando não for possível o fornecimento 
do equipamento aquando da receção, deve o 
promotor entregar o referido equipamento aos 
serviços municipais competentes, para poste-
rior instalação.

Artigo 23.º
Dimensionamento do Equipamento de Depo-

sição
1 - o dimensionamento para o local de deposi-
ção de resíduos urbanos é efetuado com base 
na:
a) produção diária de resíduos urbanos, estima-
da tendo em conta a população espectável, a 
capitação diária e o peso específico dos resí-
duos, conforme previsto no anexo I;
b) produção de resíduos urbanos provenientes 
de atividades não domésticas, estimada tendo 
em conta o tipo de atividade e a sua área útil, 
conforme previsto no anexo I;
c) Frequência de recolha;
d) Capacidade de deposição do equipamento 
previsto para o local.
2 - As regras de dimensionamento previstas no 
número anterior devem ser observadas nos pro-
jetos de loteamento e de legalização de áreas 
urbanas de génese ilegal (AugI), nos termos 
previstos nos números 3 a 5 do artigo anterior.
3 - Sem prejuízo do disposto no n.º 1 do presen-

te artigo, pode o Município decidir sobre o tipo, 
capacidade e localização dos equipamentos de 
deposição, decisão baseada em quantidades, 
facilidade de acessos e tipologia de viaturas 
disponível.

Artigo 24.º
horário de Deposição dos resíduos urbanos 

Indiferenciados
1 - ocorrendo recolha diária é efetuada de se-
gunda-feira a sábado, excluindo domingos e fe-
riados.
2 - o horário de colocação na via pública dos 
equipamentos de deposição, abrangida pela re-
colha noturna, é entre as 19 e as 20 horas, junto 
à porta de serviço, devendo ser retirados até às 
08 horas do dia seguinte.
3 - para áreas específicas do Município e tendo 
em conta o horário de recolha, os horários pre-
vistos nos números anteriores podem ser alte-
rados pela Entidade gestora.
4 - Fora dos horários previstos nos números 
anteriores, os equipamentos de deposição aí 
referidos devem encontrar-se dentro das insta-
lações do produtor.
5 - Quando, por falta de espaço, as instalações 
do produtor de resíduos domésticos não reú-
nam condições para a colocação dos contento-
res no seu interior, em local acessível a todos os 
moradores, ou quando se verifique comprovada 
incapacidade física dos utilizadores, devem os 
responsáveis pela sua limpeza e conservação 
solicitar à Entidade gestora autorização para 
manter os contentores fora das instalações.
6 - Nos casos autorizados nos termos do núme-
ro anterior, o horário de deposição dos ru é o 
preceituado no artigo n.º 2 do presente artigo.
7 - A violação do disposto no presente artigo 
constitui contraordenação grave.

SECçÃo III
recolha e Transporte

Artigo 25.º
recolha

1 - A recolha na área abrangida pela Entidade 
gestora efetua-se por circuitos pré-definidos, 
de acordo com critérios dos respetivos servi-
ços, tendo em consideração a frequência míni-
ma de recolha que permita salvaguardar a saú-
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de pública, o ambiente e a qualidade de vida 
dos cidadãos.
2 - A Entidade gestora efetua os seguintes ti-
pos de recolha:
a) recolha indiferenciada porta-a-porta;
b) recolha indiferenciada de proximidade.
3 - Quando o equipamento de deposição for 
instalado no interior dos edifícios, ou em locais 
de domínio privado, os munícipes utilizadores 
são responsáveis pela sua colocação no ponto 
de passagem das viaturas de recolha e pela sua 
retirada.
4 - os produtores de resíduos urbanos cuja 
produção diária não exceda os 1100 litros por 
produtor, independentemente de serem pro-
venientes de habitações, condomínios ou de 
atividades comerciais, serviços, industriais ou 
outras, são responsáveis pela sua deposição no 
sistema disponibilizado pela entidade gestora.

Artigo 26.º
recolha e Transporte de objetos Domésticos 

Fora de uso
1 - É proibido colocar nas vias e outros espaços 
públicos objetos domésticos fora de uso, defi-
nidos nos termos da alínea b) do n.º 2 artigo 
3.º deste regulamento, incluindo os resíduos de 
equipamentos elétricos e eletrónicos (rEEE).
2 - os munícipes poderão entregar os resíduos 
identificados no número anterior num Ecocen-
tro, de acordo com as quantidades estabeleci-
das no respetivo regulamento de utilização da 
unidade de receção escolhida.
3 - Na impossibilidade de o munícipe proceder 
à entrega dos resíduos no ecocentro, deve re-
querer o seu transporte ao Município estando 
sujeito previamente à liquidação do montante 
estabelecido para o efeito para volumes supe-
riores a 1,1 m3.
4 - A recolha seletiva de objetos domésticos 
fora de uso processa-se por solicitação à en-
tidade titular, por escrito, por telefone ou pes-
soalmente.
5 - A remoção efetua-se em hora, data, local a 
acordar entre a entidade titular e o munícipe.
6 - Após a solicitação da recolha, o prazo máxi-
mo de resposta por parte da entidade titular é 
de 5 dias úteis.
7 - os resíduos são transportados para uma in-
fraestrutura sob responsabilidade de um ope-

rador legalizado, identificado pela entidade no 
respetivo sítio da internet.
8 - A violação do disposto no n.º 1 constitui con-
traordenação grave.

Artigo 27.º
recolha e Transporte de Óleos Alimentares 

usados (oAu)
1 - A recolha seletiva de oAu processa-se por 
contentores em circuitos pré-definidos em toda 
área de intervenção da entidade titular.
2 - os oAu são transportados para uma infraes-
trutura sob responsabilidade de um operador 
legalizado, identificado pela entidade titular no 
respetivo sítio da internet.

Artigo 28.º
recolha e Transporte de resíduos verdes ur-

banos
1 - É proibido colocar nas vias e outros espa-
ços públicos resíduos verdes urbanos, definidos 
nos termos da alínea i) do n.º 2 do artigo 3.º 
deste regulamento.
2 - os munícipes poderão entregar os resíduos 
identificados no n.º 1 num ecocentro, de acordo 
com as quantidades estabelecidas no respetivo 
regulamento de utilização da unidade de rece-
ção escolhida.
3 - Na impossibilidade de o munícipe proceder 
à entrega dos resíduos no ecocentro, deve re-
querer o seu transporte ao Município estando 
sujeito previamente à liquidação do montante 
estabelecido para o efeito, para volumes supe-
riores a 1,1 m3.
4 - os resíduos verdes devem respeitar as se-
guintes condições:
a) os ramos das árvores não podem exceder 1 
m de comprimento e diâmetro 25 cm;
b) As ramagens deverão ser atadas, não poden-
do ultrapassar 1 m de diâmetro;
c) Todos os resíduos verdes em que não seja 
possível atar tais como relva, aparas de sebes 
ou outros, deverão ser acondicionados em sa-
cos plásticos devidamente fechados para evitar 
o seu espalhamento pelo solo ou atmosfera.
5 - A colocação de resíduos verdes urbanos na 
via pública constitui contraordenação grave.

Artigo 29.º
Dejetos de Animais Domésticos
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1 - os proprietários ou acompanhantes de ani-
mais domésticos devem proceder à limpeza e 
remoção imediata dos dejetos produzidos por 
estes animais, nas vias e outros espaços públi-
cos, devendo para o efeito, fazer-se acompa-
nhar de equipamento apropriado.
2 - os dejetos de animais devem, na sua limpe-
za e remoção ser devidamente acondicionados 
de forma hermética, para evitar qualquer insa-
lubridade.
3 - A deposição dos dejetos de animais, acondi-
cionados nos termos do número anterior, deve 
ser efetuada nos equipamentos de deposição 
de resíduos urbanos existentes na via pública, 
nomeadamente nas papeleiras, contentores e 
dispensadores para dejetos caninos.
4 - A não remoção dos dejetos animais do es-
paço público ou a sua não deposição nos locais 
apropriados, constitui contraordenação leve.

Artigo 30.º
Transporte

o transporte de resíduos urbanos é da respon-
sabilidade da Entidade gestora, tendo por des-
tino final o aterro ou central de valorização.

CApÍTuLo v

Contrato com o utilizador

Artigo 31.º
Contrato de gestão de resíduos urbanos

1 - A prestação do serviço de gestão de resí-
duos urbanos é objeto de contrato celebrado 
entre a Entidade gestora e os utilizadores que 
disponham de título válido para a ocupação do 
imóvel.
2 - Quando o serviço de gestão de resíduos 
urbanos seja disponibilizado simultaneamente 
com o serviço de abastecimento de água e ou 
de saneamento de águas residuais, o contrato é 
único e engloba todos os serviços.
3 - o contrato é elaborado em impresso de mo-
delo próprio da Entidade gestora e instruído 
em conformidade com as disposições legais em 
vigor à data da sua celebração, e deve incluir as 
condições contratuais da prestação do serviço, 
designadamente os principais direitos e obri-
gações dos utilizadores e da Entidade gestora, 
tais como a faturação, a cobrança, o tarifário, as 

reclamações e a resolução de conflitos.
4 - No momento da celebração do contrato é 
entregue ao utilizador a respetiva cópia.
5 - Nas situações não abrangidas pelo n.º 2, o 
serviço de gestão de resíduos urbanos consi-
dera-se contratado desde que haja efetiva utili-
zação do serviço e a Entidade gestora remeta, 
por escrito, aos utilizadores, as condições con-
tratuais da respetiva prestação.
6 - os proprietários dos prédios, sempre que o 
contrato não esteja em seu nome, devem co-
municar à Entidade gestora, por escrito e no 
prazo de 30 dias, a saída dos inquilinos.
7 - Sempre que haja alteração do utilizador efe-
tivo do serviço de gestão de resíduos urbanos, 
o novo utilizador, que disponha de título válido 
para ocupação do local de consumo, deve in-
formar a Entidade gestora de tal facto e soli-
citar a celebração de novo contrato, salvo se o 
titular do contrato autorizar expressamente tal 
situação.

Artigo 32.º
Domicílio Convencionado

1 - o utilizador considera-se domiciliado na mo-
rada por si fornecida no contrato para efeito de 
receção de toda a correspondência relativa à 
prestação do serviço.
2 - Qualquer alteração do domicílio convencio-
nado tem de ser comunicada pelo utilizador à 
Entidade gestora, produzindo efeitos no prazo 
de 30 dias após aquela comunicação.

Artigo 33.º
vigência dos Contratos

1 - o contrato de gestão de resíduos urbanos 
produz efeitos a partir da data do início da 
prestação do serviço.
2 - Quando o serviço de gestão de resíduos 
urbanos seja objeto de contrato conjunto com 
o serviço de abastecimento de água e ou de 
saneamento de águas residuais, considera-se 
que a data referida no número anterior coinci-
de com o início do fornecimento de água e ou 
recolha de águas residuais.
3 - A cessação do contrato ocorre por denúncia 
ou caducidade.

Artigo 34.º
Caducidade
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Nos contratos celebrados com base em títulos 
sujeitos a termo, a caducidade opera no termo 
do prazo respetivo.

Artigo 35.º
Denúncia

1 - os utilizadores podem denunciar a todo o 
tempo o contrato de gestão de resíduos que 
tenham celebrado, por motivo de desocupação 
do local de consumo, desde que o comuniquem 
por escrito à Entidade gestora, produzindo a 
denúncia efeitos a partir dessa data.
2 - A denúncia do contrato de água pela res-
petiva Entidade gestora, na sequência da inter-
rupção do serviço de abastecimento de água 
por mora no pagamento e de persistência do 
não pagamento pelo utilizador pelo prazo de 
dois meses, produz efeitos também no contra-
to de gestão de resíduos urbanos, salvo se não 
tiver havido falta de pagamento do serviço de 
gestão de resíduos urbanos ou se for manifes-
to que continua a haver produção de resíduos 
urbanos.

CApÍTuLo vI

produtores de resíduos urbanos

SECçÃo I
Deposição, recolha, Transporte, Armazena-
gem, valorização ou recuperação, Tratamento 
e Eliminação de resíduos urbanos Especiais

Artigo 36.º
responsabilidade

1 - A deposição, recolha, transporte, armazena-
gem, valorização ou recuperação, tratamento e 
eliminação dos resíduos urbanos especiais são 
da exclusiva responsabilidade dos seus produ-
tores, exceto os rCD produzidos em obras par-
ticulares isentas de licença e não submetidos a 
comunicação prévia.
2 - No que se refere à deposição, recolha, trans-
porte, armazenagem, valorização ou recupera-
ção, tratamento e eliminação de resíduos sóli-
dos equiparáveis a ru, podem os produtores 
acordar com a Câmara Municipal ou com em-
presas devidamente autorizadas para a realiza-
ção dessas atividades essa prestação de ser-
viços, cumpridas as normas estipuladas pelo 

Município.

Artigo 37.º
pedido de recolha Dirigido à Câmara Munici-

pal
1 - para efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 
anterior, o pedido de deposição, recolha, trans-
porte armazenagem, valorização ou recupera-
ção, tratamento e eliminação de resíduos urba-
nos, dirigido à Câmara Municipal, deve possuir 
os seguintes elementos:
a) Identificação do requerente (nome ou deno-
minação social);
b) Número de identificação fiscal;
c) residência ou sede social;
d) Local de produção dos resíduos;
e) Caracterização dos resíduos a remover se-
gundo a Lista europeia de resíduos;
f) Quantidade estimada diária/mensal de resí-
duos produzidos;
g) Descrição do equipamento de deposição, se 
existir.
2 - Na sequência do pedido apresentado nos 
termos do número anterior e sempre que se 
justifique, a Câmara Municipal pode, no pra-
zo de 5 dias úteis, solicitar a apresentação de 
outros elementos que considere necessários à 
apreciação do pedido.

Artigo 38.º
Apreciação do pedido

1 - Compete à Câmara Municipal a instrução do 
processo originado pelo requerimento apresen-
tado nos termos do artigo anterior, onde são 
analisados os seguintes aspetos:
a) A possibilidade, por parte da Câmara Mu-
nicipal de vila Nova de gaia de estabelecer o 
acordo para a deposição, recolha, transporte, 
armazenagem, valorização ou recuperação, tra-
tamento e eliminação dos resíduos;
b) o tipo e quantidade de resíduos a remover;
c) A periodicidade;
d) o horário;
e) o tipo de contentores a utilizar;
f) A localização dos contentores.
2 - A entidade gestora e entidade titular pode 
recusar a realização do serviço, designadamen-
te, se:
a) o tipo de resíduos depositados nos conten-
tores não se enquadrar na categoria de resí-
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duos urbanos, conforme previsto no presente 
regulamento;
b) os contentores se encontrarem inacessíveis 
à viatura de recolha, quer pelo local, quer por 
incompatibilidade do equipamento ou do horá-
rio de recolha;
c) Não foram cumpridas as regras de separa-
ção definidas pela entidade gestora e entidade 
titular.

SECçÃo II
resíduos de Construção e Demolição (rCD's)

Artigo 39.º
responsabilidade do Empreiteiro e do Dono 

de obra Sujeita a Licenciamento e/ou Comuni-
cação prévia

1 - Sem prejuízo do disposto em legislação es-
pecífica dos resíduos de demolição e constru-
ção, os empreiteiros ou promotores das obras 
que produzam resíduos de construção e demo-
lição, definidos nos termos da alínea i) do n.º 
3 do artigo 3.º deste regulamento são respon-
sáveis pela sua remoção, armazenagem e en-
caminhamento a destino final de tal forma que 
não ponham em perigo a saúde pública nem 
causem prejuízos ao ambiente ou à limpeza e 
higiene dos lugares públicos.
2 - Nenhuma obra deve ser iniciada sem que o 
respetivo empreiteiro ou promotor responsável 
indique que solução irá utilizar para a remoção, 
transporte e destino final dos resíduos produzi-
dos na obra, incluindo os meios ou equipamen-
to a utilizar, para o que terá que preencher o 
impresso modelo utilizado pelos serviços mu-
nicipais.
3 - A deposição e o transporte dos resíduos de 
construção e demolição, incluindo terras e simi-
lares, devem efetuar-se de modo a evitar o seu 
espalhamento pelo ar ou no solo.
4 - os empreiteiros ou promotores de obras de-
vem proceder à limpeza dos pneumáticos das 
viaturas, à saída dos locais onde se estejam a 
efetuar quaisquer trabalhos, de modo a evitar 
o espalhamento e a acumulação de terras nas 
ruas, estradas e caminhos principais.
5 - Na realização de uma obra a colocação de 
materiais deve ter lugar no interior do estaleiro, 
não sendo permitido qualquer tipo de escor-
rência ou acumulação de resíduos no exterior 

do estaleiro.
6 - os empreiteiros ou promotores de obras são 
responsáveis pela limpeza e manutenção dos 
espaços envolventes à obra, devendo os resí-
duos ser armazenados em contentores especí-
ficos.
7 - É proibido, no decurso de qualquer obra ou 
operações de remoção de resíduos de constru-
ção e demolição colocar ou despejar terras ou 
outro tipo de materiais, fora dos locais autori-
zados pelas autoridades competentes.
8 - os solos e rochas não contaminados podem 
ser utilizados para a alteração de relevo natu-
ral em locais licenciados pela Câmara Municipal 
nos termos da legislação em vigor.
9 - A violação do disposto no presente artigo 
constitui contraordenação muito grave.

Artigo 40.º
Armazenamento e Transporte

1 - para deposição e remoção de resíduos de 
construção e demolição e outros materiais de-
vem ser utilizados:
a) Contentores de capacidade adequada;
b) viaturas porta-contentores, apropriados aos 
contentores referidos na alínea anterior;
c) outros dispositivos e equipamentos apro-
priados a serem aprovados pela Câmara Muni-
cipal de vila Nova de gaia.
2 - os contentores a utilizar devem exibir, de 
forma legível e em local visível, o nome do pro-
prietário do contentor, número de telefone e 
número de ordem do contentor.
3 - o material utilizado na via pública, nomea-
damente os contentores, devem apresentar 
bom estado de conservação e asseio.
4 - A ocupação da via ou outros espaços públi-
cos por este equipamento, deve ser precedida 
de autorização prévia emitida pela Câmara Mu-
nicipal, nos termos dos regulamentos munici-
pais em vigor.
5 - A área do local destinado ao parqueamento 
do equipamento referido nos números anterio-
res deve ser suficiente para o armazenamento 
da totalidade dos contentores vazios e das res-
petivas viaturas.

Artigo 41.º
Capacidade dos Contentores

1 - Nos contentores referidos no artigo anterior, 
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só podem ser depositados resíduos de constru-
ção e demolição até aos limites da sua capa-
cidade, não sendo permitidos dispositivos que 
aumentem artificialmente a capacidade dos 
contentores.
2 - os contentores devem ser removidos sem-
pre que:
a) os resíduos de construção e demolição atin-
jam a capacidade limite do contentor;
b) Constituam um foco de insalubridade;
c) Se encontrem depositados nos mesmos ou-
tros tipos de resíduos;
d) Estejam colocados de forma a prejudicar a 
utilização de espaços verdes, sarjetas, sumi-
douros, marcos e bocas de incêndio, bocas de 
rega, mobiliário urbano ou qualquer outra ins-
talação fixa de utilização pública;
e) prejudiquem a circulação de veículos e peões 
nas vias e outros espaços públicos.

Artigo 42.º
plano de prevenção e gestão de resíduos de 

Construção e Demolição
Nas empreitadas e concessões de obras públi-
cas, o projeto de execução é acompanhado de 
um plano de prevenção e gestão de rCD, que 
assegura o cumprimento dos princípios gerais 
de rCD e das demais normas aplicáveis cons-
tantes do Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de 
março e do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de 
setembro, na sua redação atual.

Artigo 43.º
operações urbanísticas Sujeitas a Controlo 

prévio
Nas obras sujeitas a licenciamento ou comuni-
cação prévia nos termos do regime Jurídico de 
urbanização e Edificação, o produtor de resí-
duos de construção e de demolição está, desig-
nadamente, obrigado a:
a) promover a reutilização de materiais e a in-
corporação de reciclados de resíduos de cons-
trução e de demolição na obra;
b) Assegurar a existência na obra de um siste-
ma de acondicionamento adequado que permi-
ta a gestão seletiva dos resíduos de construção 
e de demolição;
c) Assegurar a aplicação em obra de uma meto-
dologia de triagem de resíduos de construção e 
de demolição ou, quando tal não seja possível, 

o seu encaminhamento por operador de gestão 
licenciado;
d) Assegurar que os resíduos de construção e 
de demolição são mantidos em obra o mínimo 
tempo possível, sendo que, no caso de resíduos 
perigosos, esse período não pode ser superior 
a três meses;
e) Cumprir as demais normas técnicas respeti-
vamente aplicáveis;
f) Efetuar e manter, conjuntamente com o li-
vro de obra, o registo de dados de resíduos de 
construção e de demolição, de acordo com o 
modelo constante do anexo II ao Decreto-Lei 
n.º 46/2008, de 12 de março.

Artigo 44.º
operações urbanísticas Isentas de Controlo 

prévio
As obras isentas de controlo prévio devem 
cumprir os princípios do regime de gestão de 
resíduos estando, quem as realizar, obrigado 
designadamente a assegurar a existência na 
obra de um sistema de acondicionamento ade-
quado que permita a deposição seletiva dos re-
síduos de construção e demolição, bem como a 
cumprir as demais normas técnicas aplicáveis.

Artigo 45.º
responsabilidade dos resíduos de Construção 

e Demolição
A recolha seletiva de resíduos de construção 
e demolição produzidas em obras particulares 
isentas de licença e não submetidas a comuni-
cação prévia é da responsabilidade da entidade 
titular.

Artigo 46.º
recolha de resíduos de Construção e Demoli-

ção
1 - A recolha dos resíduos de construção e de-
molição prevista no artigo anterior processa-se 
por solicitação dos interessados à Câmara Mu-
nicipal, via telefónica ou por escrito, mediante 
formulário disponibilizado no sítio institucional 
do Município na Internet, remetido por via pos-
tal ou através de correio eletrónico, ou presen-
cialmente, no gabinete de Atendimento ao Mu-
nícipe.
2 - A remoção efetua-se nas condições estipu-
ladas pela entidade titular e em hora e data a 
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acordar com o munícipe.
3 - Após a solicitação de recolha, o prazo máxi-
mo de resposta por parte da entidade titular é 
de 5 dias úteis.
4 - os resíduos de construção e demolição pre-
vistos no artigo anterior são transportados para 
uma infraestrutura sob responsabilidade de um 
operador legalizado, identificado pela entidade 
titular no respetivo sítio da internet.
5 - pelo serviço de recolha de resíduos de cons-
trução e demolição, sempre que a mesma ul-
trapasse uma tonelada, é devido o valor cor-
respondente ao preço cobrado à Câmara pela 
empresa prestadora do serviço, com uma redu-
ção, a título de incentivo, de 25 %.

SECçÃo III
outros resíduos

Artigo 47.º
pneus usados, veículos Considerados Abando-

nados e Sucatas
1 - Nos arruamentos, vias e outros espaços pú-
blicos, é proibido abandonar viaturas automó-
veis em estado de degradação, impossibilita-
das de circular pelos seus próprios meios, bem 
como pneus usados e sucatas que, de algum 
modo, prejudiquem a limpeza e higiene desses 
lugares.
2 - os veículos considerados abandonados se-
rão retirados nos termos do Código da Estra-
da, pelos serviços municipais competentes para 
locais apropriados, mediante o pagamento dos 
montantes devidos, sem prejuízo de aplicação 
das coimas previstas no Código da Estrada.
3 - Compete aos serviços de fiscalização, bem 
como à autoridade policial, verificar os casos 
de abandono de veículos na via pública, pro-
ceder às respetivas notificações e coordenar as 
operações de remoção para o local definido.
4 - A violação do disposto no n.º 1 faz incorrer 
o proprietário do veículo em contraordenação 
muito grave.

Artigo 48.º
resíduos urbanos provenientes de Espaços do 
Domínio público objeto de Exploração Comer-

cial
1 - A limpeza de espaços públicos objeto de ex-
ploração comercial é da responsabilidade das 

entidades exploradoras.
2 - A falta de limpeza dos locais objeto de ex-
ploração ou o incumprimento das normas rela-
tivas à recolha e deposição dos resíduos consti-
tui contraordenação leve.

SECçÃo Iv
Da Limpeza de Terrenos Confinantes com a via 
pública e outros Espaços Contíguos a Edifica-

ções

Artigo 49.º
responsabilidade do proprietário ou Detentor 

do Terreno
o proprietário, arrendatário, usufrutuário ou 
detentor de terreno sob qualquer título jurídico 
legalmente admissível é responsável pela sua 
limpeza e desmatação regular nos termos da 
lei.

Artigo 50.º
proibições

1 - 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.
2 - É proibida a existência de árvores em situa-
ção de risco de queda, para espaços públicos 
ou privados, confirmada por avaliação técnica 
devidamente fundamentada.
3 - A proibição é ainda extensiva à existência 
de árvores de crescimento espontâneo e não 
protegidas por lei que pelas suas caraterísticas, 
dimensão ou espécie, possam constituir perigo 
de incêndio, para o ambiente ou para a saúde 
pública, designadamente eucaliptos, pinheiros 
bravos e as espécies consideradas invasoras ou 
daninhas.
4 - No espaço privado, designadamente pátios, 
saguões, quintais, serventias, terrenos, vedados 
ou não, anexos às edificações urbanas e outros 
espaços livres ou logradouros utilizados, singu-
lar ou coletivamente pelos moradores fica ve-
dado:
a) Lançar ou deixar escorrer líquidos;
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b) Lançar ou depositar resíduos sólidos ou de-
tritos de qualquer outra natureza;
c) Depositar quaisquer volumes e abandonar 
quaisquer animais.
5 - É igualmente proibido, no espaço público ou 
privado de uso público, quanto a resíduos de 
qualquer espécie:
a) Lançar, depositar ou fornecer qualquer tipo 
de alimento suscetível de atrair animais erran-
tes;
b) remover, remexer ou escolher resíduos con-
tidos nos equipamentos de deposição;
c) Danificar ou destruir qualquer tipo de equi-
pamento de deposição;
d) reparar chaparia ou mecânica, pintar ou la-
var veículos automóveis;
e) Lançar nas sarjetas ou sumidouros quaisquer 
detritos ou objetos;
f) vazar águas poluídas, tintas, óleos ou outros 
líquidos poluentes;
g) Colocar quaisquer resíduos fora dos equipa-
mentos de deposição adequados;
h) Lançar ou abandonar animais mortos ou par-
te deles nos equipamentos de deposição;
i) Lançar ou abandonar frascos, vidros, latas, 
garrafas e, em geral, objetos cortantes ou con-
tundentes que possam constituir perigos para a 
circulação de pessoas e bens;
j) o abandono de materiais provenientes da 
distribuição ou lançamento de panfletos pro-
mocionais ou publicitários, incluindo cartazes e 
respetivos suportes;
k) Despejar resíduos do leito das ribeiras ou ou-
tros cursos de água;
l) Manter árvores, arbustos, silvados, sebes ou 
similares pendentes e que estorvem a livre e 
cómoda passagem de pessoas e bens ou impe-
çam a limpeza urbana;
m) Lançar nos equipamentos de deposição afe-
tos a resíduos urbanos objetos domésticos fora 
de uso e resíduos especiais, tal como pedras, 
terras, resíduos de construção e demolição e 
resíduos tóxicos ou perigosos.
6 - A violação do disposto no presente artigo 
faz incorrer o respetivo agente em contraorde-
nação leve, exceto nos casos previstos nos nú-
meros 1 e 2 e nas alíneas k) e m) do n.º 5 para os 
quais incorre em contraordenação grave.

Artigo 51.º
perigo de Incêndio

1 - Constitui perigo de incêndio o terreno que se 
encontre, cumulativamente, nas seguintes con-
dições:
a) Condição de densidade e volume: a vegeta-
ção não permita, sob o ponto de vista do ho-
mem médio, qualquer circulação de pessoas no 
terreno, seja intensa e possua um tamanho mé-
dio não inferior a 0,60 metros;
b) Condição espacial: se trate de terreno que 
confronte com a via pública, com habitações 
e outros equipamentos de interesse coletivo, 
parques infantis ou de jogo e recreio, parques 
temáticos, parques verdes, zonas protegidas, 
centro histórico, estações de serviço ou bom-
bas de gasolina ou qualquer equipamento pú-
blico ou privado de reconhecido interesse.
2 - Considera-se em perigo iminente de incên-
dio o terreno que, quanto às condições mencio-
nadas nas alíneas anteriores, apresente, cumu-
lativamente, uma altura média igual ou superior 
a 1,5 metros e seja aferida entre os meses de 
maio e setembro ou quando, sob o ponto de 
vista meteorológico, se prevejam temperatu-
ras elevadas ou vagas de calor que impliquem 
atuação excecional.
3 - A classificação de determinada situação de 
facto como de perigo iminente de incêndio, re-
sultante de procedimento de fiscalização, dis-
pensa a audiência prévia, nos termos do artigo 
124.º do Código de procedimento Administrati-
vo, sem prejuízo da atuação coerciva do muni-
cípio ou em estado de necessidade.
4 - o terreno que se encontre numa situação 
de perigo de incêndio constitui contraordena-
ção grave ou ainda muito grave se se verificar 
perigo iminente.

Artigo 52.º
perigo para o Ambiente

1 - Constitui perigo para o ambiente:
a) A deposição de rCD's, com especial incidên-
cia para aqueles contaminados com amianto;
b) o lançamento de resíduos (sólidos ou líqui-
dos);
c) A queima a céu aberto de resíduos;
d) A deposição de resíduos que apresentem 
pelo menos uma característica de perigosida-
de para a saúde ou para o ambiente, nomeada-
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mente os identificados como tal na Lista Euro-
peia de resíduos;
e) o lançamento para o solo, ou a sua depo-
sição fora dos locais apropriados de óleos ali-
mentares usados (oAu);
f) o lançamento para o solo, ou o seu abando-
no fora dos locais adequados de deposição, de 
óleos ou líquidos utilizados na manutenção de 
veículos e outras máquinas;
g) o abandono de resíduos de equipamentos 
elétricos e eletrónicos (rEEE) em terrenos pú-
blicos ou privados.
2 - A violação do disposto no presente artigo 
constitui contraordenação grave.
3 - A deposição de resíduos hospitalares, fora 
dos locais apropriados, qualquer que seja o seu 
tipo ou proveniência, constitui contraordena-
ção muito grave.

Artigo 53.º
perigo para a Saúde pública

1 - Constitui perigo para a saúde pública, para 
além dos comportamentos identificados no 
n.º 1 do artigo anterior, aqueles que sejam sus-
cetíveis de constituir alimento e/ou atrair ani-
mais nocivos que possam constituir vetores de 
doença ou que possam fomentar a proliferação 
descontrolada desses animais, nomeadamente:
a) o abandono de resíduos orgânicos ou simila-
res em locais públicos ou privados;
b) A manutenção de arbustos, sebes, silvados, 
balsas, lixos ou quaisquer resíduos.
2 - A violação do disposto no presente artigo 
constitui contraordenação grave.

Artigo 54.º
Queda de Edificações

1 - Se alguma edificação, muro, vedação ou va-
lado tiver caído para a via pública ou espaço 
público por efeito de temporais, má construção 
ou outra causa, fica o seu proprietário ou legí-
timo detentor obrigado a remover os resíduos 
sobrantes no prazo de cinco dias, sob pena de 
incorrer em contraordenação leve.
2 - Nas situações consideradas urgentes, desig-
nadamente quando a queda dos resíduos impe-
ça a circulação de pessoas e veículos no espaço 
público, a remoção deverá ser efetuada no pra-
zo de 24 horas sob pena de contraordenação 
grave.

CApÍTuLo vII

Estrutura Tarifária e Faturação dos Serviços

Artigo 55.º
Incidência

1 - Estão sujeitos às tarifas do serviço de ges-
tão de resíduos urbanos os utilizadores finais a 
quem sejam prestados os respetivos serviços.
2 - para efeitos da determinação das tarifas do 
serviço de gestão de resíduos urbanos, os utili-
zadores finais são classificados como domésti-
cos ou não-domésticos.

Artigo 56.º
Estrutura Tarifária

1 - pela prestação do serviço de gestão de re-
síduos urbanos são faturadas aos utilizadores:
a) A tarifa de disponibilidade, devida em função 
do intervalo temporal objeto de faturação e ex-
pressa em euros por cada trinta dias;
b) A tarifa variável, devida em função da quan-
tidade de resíduos recolhidos durante o perío-
do objeto de faturação e expressa em euros por 
m3;
c) o montante correspondente à repercussão 
do encargo suportado pela entidade gestora 
relativo à taxa de gestão de resíduos, nos ter-
mos da portaria n.º 72/2010, de 4 de fevereiro.
2 - As tarifas previstas nas alíneas a) e b) do 
número anterior englobam a prestação dos se-
guintes serviços:
a) Instalação, manutenção e substituição de 
equipamentos de recolha indiferenciada e sele-
tiva de resíduos urbanos;
b) Transporte e tratamento dos resíduos urba-
nos;
c) recolha e encaminhamento de resíduos ur-
banos volumosos e verdes provenientes de ha-
bitações inseridas na malha urbana, quando in-
feriores aos limites previstos para os resíduos 
urbanos na legislação em vigor.

Artigo 57.º
Aplicação da Tarifa de Disponibilidade

Estão sujeitos à tarifa de disponibilidade os uti-
lizadores finais abrangidos pelo n.º 1 do artigo 
55.º, relativamente aos quais o serviço de ges-
tão de resíduos urbanos se encontre disponível, 
nos termos do definido no artigo 59.º do Decre-
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to-Lei n.º 194/2009, de 20 de agosto, e refletido 
no artigo 13.º do presente regulamento.

Artigo 58.º
Base de Cálculo

1 - o cálculo da quantidade de resíduos urba-
nos objeto de recolha é feito por indexação ao 
consumo de água.
2 - Não é considerado o volume de água consu-
mido quando:
a) o utilizador comprove ter-se verificado uma 
rotura na rede predial de abastecimento públi-
co de água;
b) o utilizador não contrate o serviço de abas-
tecimento.
3 - Nas situações previstas na alínea a) do n.º 2, 
a tarifa variável de gestão de resíduos urbanos 
é aplicada ao:
a) Consumo médio do utilizador, apurado entre 
as duas últimas leituras reais efetuadas pela en-
tidade gestora, antes de verificada a rotura na 
rede predial;
b) Consumo médio de utilizadores com carac-
terísticas similares no âmbito do território mu-
nicipal verificado no ano anterior, na ausência 
de qualquer leitura subsequente à instalação 
do contador.
4 - Nas situações previstas na alínea b) do n.º 2, 
a tarifa variável de gestão de resíduos urbanos 
é aplicada ao volume médio de água abaste-
cida aos utilizadores com características simi-
lares, nomeadamente atendendo à dimensão 
do agregado familiar, no âmbito do território 
abrangido pela entidade gestora, verificado no 
ano anterior.

Artigo 59.º
Aprovação dos Tarifários

1 - os tarifários do serviço de gestão de resí-
duos são aprovados pela câmara municipal até 
ao termo do mês de novembro do ano civil an-
terior àquele a que respeite.
2 - A informação sobre a alteração dos tarifários 
a que se refere o número anterior acompanha 
a primeira fatura subsequente à sua aprovação, 
a qual tem de ser comunicada aos utilizadores 
antes da respetiva entrada em vigor.
3 - os tarifários produzem efeitos relativamente 
às produções de resíduos entregues a partir de 
1 de janeiro de cada ano civil.

4 - os tarifários são publicitados nos serviços 
de atendimento da entidade gestora, no respe-
tivo sítio da internet e no do município e nos 
restantes locais definidos na legislação em vi-
gor.

CApÍTuLo vIII

Faturação

Artigo 60.º
periodicidade e requisitos da Faturação

1 - A periodicidade de emissão das faturas é, 
por regra, mensal.
2 - As faturas emitidas discriminam os serviços 
prestados e as correspondentes tarifas, bem 
como taxas legalmente exigíveis, incluindo no 
mínimo informação sobre:
a) valor unitário da componente fixa do preço 
do serviço de gestão de resíduos e valor resul-
tante da sua aplicação ao período de prestação 
do serviço identificado que está a ser objeto de 
faturação;
b) Indicação do método de aplicação da com-
ponente variável do preço do serviço de gestão 
de resíduos, designadamente por medição, es-
timativa ou indexação a um indicador de base 
específico;
c) valor da componente variável do serviço de 
gestão de resíduos, discriminando eventuais 
acertos face a quantidades ou valores já fatu-
rados;
d) Tarifas aplicadas a eventuais serviços auxi-
liares do serviço de gestão de resíduos que te-
nham sido prestados;
e) Informação, em caixa autónoma, relativa ao 
custo médio unitário dos serviços prestados 
pela SuLDouro.
3 - As faturas devem informar qual a data limite 
do seu pagamento.

Artigo 61.º
prazo, Forma e Local de pagamento

1 - o pagamento das faturas relativas aos ser-
viços prestados deve ser efetuado, até à data 
limite, por qualquer dos meios nos locais de co-
brança indicados na respetiva fatura.
2 - Sem prejuízo do disposto na Lei dos Servi-
ços públicos Essenciais quanto à antecedência 
de envio de faturas, o prazo para pagamento da 
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fatura não pode ser inferior a 20 dias a contar 
da data da sua emissão.
3 - o pagamento das faturas cuja data limite 
de pagamento se encontre ultrapassada, pode 
ser efetuado nos balcões da entidade gestora 
ou mediante envio de cheque ou vale postal, 
acrescido dos juros de mora à taxa legal.
4 - Não é admissível o pagamento parcial das 
faturas quando estejam em causa tarifas de dis-
ponibilidade e variáveis associadas aos serviços 
de gestão de resíduos urbanos, bem como da 
taxa de gestão de resíduos associada.
5 - o atraso no pagamento da fatura, depois 
de ultrapassada a data limite de pagamento da 
fatura, permite a cobrança de juros de mora à 
taxa legal em vigor.
6 - A apresentação de reclamação escrita ale-
gando erros de medição do consumo de água 
suspende o prazo de pagamento das tarifas do 
serviço de gestão de resíduos incluídos na res-
petiva fatura, caso o utilizador solicite a verifi-
cação extraordinária do contador após ter sido 
informado da tarifa aplicável.

Artigo 62.º
prescrição e Caducidade

1 - o direito ao recebimento do serviço presta-
do prescreve no prazo de seis meses após a sua 
prestação.
2 - Se, por qualquer motivo, incluindo erro da 
entidade gestora, tiver sido paga importância 
inferior à que corresponde ao consumo efetua-
do, o direito do prestador ao recebimento da 
diferença caduca dentro de seis meses após 
aquele pagamento.
3 - o prazo de caducidade para a realização de 
acertos de faturação não começa a correr en-
quanto a entidade gestora não puder realizar a 
leitura do contador, por motivos imputáveis ao 
utilizador.

Artigo 63.º
Arredondamento dos valores a pagar

1 - As tarifas são aprovadas com quatro casas 
decimais.
2 - Apenas o valor final da fatura, com IvA in-
cluído é objeto de arredondamento, feito aos 
cêntimos de euro, em respeito pelas exigências 
da legislação em vigor.

Artigo 64.º
Acertos de Faturação

1 - os acertos de faturação do serviço de gestão 
de resíduos são efetuados:
a) Quando a entidade gestora proceda a uma 
leitura, efetuando-se o acerto relativamente ao 
período em que esta não se processou;
b) Quando se confirme, através de controlo me-
trológico, uma anomalia no volume de água.
2 - Quando a fatura resulte em crédito a favor do 
utilizador final, o utilizador pode receber esse 
valor autonomamente até ao prazo de emissão 
da próxima fatura, procedendo a entidade ges-
tora à respetiva compensação nos períodos de 
faturação subsequentes caso essa opção não 
seja utilizada.

Artigo 65.º
pagamento Coercivo

Quando os utilizadores não tenham satisfeito o 
pagamento das faturas dentro dos prazos fixa-
dos, ficam sujeitos ao pagamento, além dos ju-
ros de mora legais, dos consequentes encargos 
administrativos e de expediente nos termos do 
artigo anterior exigindo-se coercivamente as 
importâncias em débito.

CApÍTuLo IX

Fiscalização e Sanções

Artigo 66.º
Fiscalização

A fiscalização das disposições do presente re-
gulamento compete à policia de Segurança pú-
blica, à guarda Nacional republicana, à policia 
Municipal, à fiscalização municipal, aos guardas 
e vigilantes da natureza e à unidade orgânica 
responsável pela Área do Ambiente e Salubri-
dade pública.

Artigo 67.º
Direito de reclamar

1 - Aos utilizadores assiste o direito de reclamar, 
por qualquer meio, perante a Entidade gesto-
ra, contra qualquer ato ou omissão desta e dos 
respetivos serviços ou agentes, que tenham le-
sado os seus direitos ou interesses legítimos le-
galmente protegidos.
2 - os serviços de atendimento ao público dis-
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põem de um livro de reclamações onde os uti-
lizadores podem apresentar as suas reclama-
ções.
3 - para além do livro de reclamações a Entida-
de gestora disponibiliza mecanismos alternati-
vos para a apresentação de reclamações que 
não impliquem a deslocação do utilizador às 
instalações da mesma, designadamente através 
do seu sítio da internet.
4 - A reclamação é apreciada pela Entidade 
gestora no prazo de 22 dias úteis, notificando 
o utilizador do teor da sua decisão e respetiva 
fundamentação.
5 - A reclamação não tem efeito suspensivo, ex-
ceto na situação prevista no artigo 61.º, n.º 6 do 
presente regulamento.

Artigo 68.º
resolução Alternativa de Litígios

1 - os litígios de consumo, no âmbito dos pre-
sentes serviços, estão sujeitos a arbitragem 
necessária quando, por opção expressa dos 
utentes que sejam pessoas singulares, sejam 
submetidos à apreciação do tribunal arbitral 
dos centros de arbitragem de conflitos de con-
sumo legalmente autorizados.
2 - para efeitos do disposto no número anterior, 
os utilizadores podem submeter a questão ob-
jeto de litígio à arbitragem do CICAp - Centro 
de Informação de Consumo e Arbitragem do 
porto, com os seguintes contactos:
rua Damião de góis, n.º 31, Loja 6, 4050-225 
porto
Tel.: 225 508 349/Email: cicap@cicap.pt/Web: 
http://www.cicap.pt
3 - os utilizadores podem ainda recorrer aos 
serviços de conciliação e mediação das entida-
des de resolução alternativa de litígios, identifi-
cados no sítio da internet da entidade gestora.
4 - Quando as partes, em caso de litígio resul-
tante dos presentes serviços, optem por recor-
rer a mecanismos de resolução extrajudicial de 
conflitos, suspendem-se, no decurso, os prazos 
previstos nos n.os 1 e 4 do artigo 10.º da Lei n.º 
23/96, de 26 de julho, na redação em vigor.

Artigo 69.º
Classificação das Contraordenações

para determinação da coima aplicável e ten-
do em conta a relevância dos direitos, deveres, 

obrigações e interesses violados, as contraor-
denações classificam-se em leves, graves e 
muito graves.

Artigo 70.º
punibilidade por Dolo e Negligência

1 - As contraordenações são puníveis a título de 
dolo ou de negligência.
2 - para efeitos de aplicação do presente regu-
lamento, a negligência é sempre punível.

Artigo 71.º
Montante das Coimas

1 - A cada escalão classificativo de gravidade 
das contraordenações corresponde uma coima 
variável consoante seja aplicada a uma pessoa 
singular ou coletiva e em função do grau de cul-
pa, salvo o disposto no artigo seguinte.
2 - Às contraordenações leves correspondem 
as seguintes coimas:
a) Se praticadas por pessoas singulares, de 
(euro) 100,00 a (euro) 1.000,00 em caso de ne-
gligência e de (euro) 250,00 a (euro) 2.500,00 
em caso de dolo;
b) Se praticadas por pessoas coletivas, de (euro) 
400,00 a (euro) 4.000,00 em caso de negli-
gência e de (euro)1.000,00 a (euro) 10.000,00 
em caso de dolo.
3 - Às contraordenações graves correspondem 
as seguintes coimas:
a) Se praticadas por pessoas singulares, de 
(euro) 350,00 a (euro) 1.500,00 em caso de ne-
gligência e de (euro) 800,00 a (euro) 2.500,00 
em caso de dolo;
b) Se praticadas por pessoas coletivas, de 
(euro) 1.200,00 a (euro) 15.000,00 em caso 
de negligência e de (euro) 3.000,00 a (euro) 
30.000,00 em caso de dolo.
4 - Às contraordenações muito graves corres-
pondem as seguintes coimas:
a) Se praticadas por pessoas singulares, de 
(euro) 1.000,00 a (euro) 1.850,00 em caso 
de negligência e de (euro) 2.000,00 a (euro) 
3.500,00 em caso de dolo;
b) Se praticadas por pessoas coletivas, de 
(euro) 5.000,00 a (euro) 20.000,00 em caso 
de negligência e de (euro) 10.000,00 a (euro) 
40.000,00 em caso de dolo.
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Artigo 72.º
redução da Coima

1 - No prazo concedido nos termos da lei ge-
ral para exercer o direito de defesa, o arguido 
pode requerer a redução da coima relativa a 
contraordenações leves e graves até 50 % do 
montante mínimo legal.
2 - No prazo previsto no número anterior, o ar-
guido pode requerer, também, o pagamento fa-
seado da coima até quatro prestações mensais, 
desde que comprove que a sua situação econó-
mica não permite o pagamento da coima numa 
prestação única.
3 - A redução da coima e o pagamento fasea-
do da coima só podem ter lugar se o arguido 
comprovar, cumulativamente, as seguintes con-
dições:
a) Que cessou a conduta ilícita, por ação ou 
omissão, objeto da contraordenação ou con-
traordenações cuja prática lhe foi imputada;
b) Que não foi sancionado pela prática de uma 
contraordenação grave ou muito grave nos 5 
anos anteriores à prática da infração.
4 - para efeitos do n.º 1, é considerado como 
montante mínimo da coima o estabelecido para 
os casos de negligência.
5 - Quando sejam apresentados pedidos nos 
termos dos n.ºs 1 e 2, compete à autoridade ad-
ministrativa determinar o montante da redução 
da coima e o pagamento em prestações, em 
função da situação económica do arguido.
6 - A coima deve ser paga nos 10 dias úteis 
posteriores à notificação para pagamento, sob 
pena do respetivo procedimento contraordena-
cional prosseguir os seus trâmites legais.
7 - o não pagamento de qualquer das presta-
ções, que tenham sido definidas em conformi-
dade com o disposto no presente artigo, dá lu-
gar à prossecução do respetivo procedimento 
contraordenacional.

Artigo 73.º
Atenuação Especial da Coima

para além dos casos expressamente previstos 
na lei, o município atenua especialmente a coi-
ma quando existirem circunstâncias anteriores 
ou posteriores à prática da contraordenação, 
ou contemporâneas dela, que diminuam por 
forma acentuada a ilicitude do facto, a culpa 
do agente ou a necessidade da coima, conside-

rando-se, de entre outras circunstâncias os atos 
demonstrativos de arrependimento do agente, 
nomeadamente a reparação, até onde lhe era 
possível, dos danos causados e o cumprimento 
da norma, ordem ou mandado infringido.

Artigo 74.º
processamento das Contraordenações e Apli-

cação das Coimas
1 - A fiscalização e a instrução dos processos de 
contraordenação, assim como o processamen-
to e a aplicação das respetivas coimas compe-
tem à entidade titular.
2 - A determinação da medida da coima faz-se 
em função da gravidade da contraordenação, o 
grau de culpa do agente e a sua situação eco-
nómica e patrimonial, considerando essencial-
mente os seguintes fatores:
a) o perigo que envolva para as pessoas, a saú-
de pública, o ambiente e o património público 
ou privado;
b) o benefício económico obtido pelo agente 
com a prática da contraordenação, devendo, 
sempre que possível, exceder esse benefício.
3 - Na graduação das coimas deve, ainda, aten-
der-se ao tempo durante o qual se manteve a 
infração, se for continuada.

Artigo 75.º
produto das Coimas

o produto das coimas aplicadas pertence à en-
tidade titular.

CApÍTuLo X

Disposições Finais

Artigo 76.º
Legislação Subsidiária

1 - Em tudo quanto for omisso neste regula-
mento são aplicáveis as disposições legais em 
vigor respeitantes aos sistemas de gestão de 
resíduos urbanos, designadamente as constan-
tes dos seguintes diplomas:
a) Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de agosto, 
que estabelece o regime jurídico dos serviços 
municipais de abastecimento público de água, 
de saneamento de águas residuais e de gestão 
de resíduos urbanos;
b) Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, 
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com as alterações introduzidas pelo Decreto-
-Lei n.º 71/2016, de 4 de novembro, que aprova 
o regime geral da gestão de resíduos;
c) regulamento Tarifário do Serviço de gestão 
de resíduos urbanos, publicado no Diário da 
república, 2.ª série, n.º 74, de 15 de abril (con-
forme deliberação da ErSAr n.º 928/2014) e 
do Decreto-Lei n.º 114/2014, de 21 de julho.
2 - A recolha, o tratamento e a valorização de 
resíduos urbanos observam designadamente 
os seguintes diplomas legais:
a) Decreto-Lei n.º 366-A/97, de 20 de dezem-
bro, relativo à gestão de embalagens e resíduos 
de embalagens;
b) Decreto-Lei n.º 67/2014, de 7 de maio, relati-
vo à gestão de resíduos de equipamentos elé-
tricos e eletrónicos (rEEE);
c) Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março, e 
portaria n.º 417/2008, de 11 de junho, relativos à 
gestão de resíduos de construção e demolição 
(rCD);
d) Decreto-Lei n.º 6/2009, de 6 de janeiro, re-
lativo à gestão dos resíduos de pilhas e de acu-
muladores;
e) Decreto-Lei n.º 267/2009, de 29 de setem-
bro, relativo à gestão de óleos alimentares usa-
dos (oAu);
f) portaria n.º 40/2014, de 17 de fevereiro, relati-
vo à remoção dos materiais contendo amianto e 
ao acondicionamento, transporte e gestão dos 
respetivos resíduos de construção e demolição 
gerados, tendo em vista a proteção do ambien-
te e da saúde humana;
g) portaria 145/2017, de 26 de abril, relativo ao 
transporte rodoviário, ferroviário, fluvial, marí-
timo e aéreo de resíduos em território nacional 
e às guias eletrónicas de acompanhamento de 
resíduos (e-gAr), a emitir no Sistema Integra-
do de registo Eletrónico de resíduos (SIrEr).
3 - o serviço de gestão de resíduos obedece 
às regras de prestação de serviços públicos es-
senciais destinadas à proteção dos utilizadores 
que estejam consignadas na legislação em vi-
gor, designadamente as constantes da Lei n.º 
23/96, de 26 de julho, e da Lei n.º 24/96, de 31 
de julho.
4 - Em matéria de procedimento contraorde-
nacional são aplicáveis, para além das normas 
especiais previstas no presente regulamento, 
as constantes do regime geral das contraorde-

nações e coimas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
433/82, de 27 de outubro, e do Decreto-Lei n.º 
194/2009, de 20 de agosto.

Artigo 77.º
Norma remissiva

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

Artigo 78.º
omissões

Em tudo o que não se encontre especialmente 
previsto neste regulamento é aplicável o dis-
posto na legislação em vigor.

Artigo 79.º
Norma revogatória

É revogado o regulamento Municipal de resí-
duos Sólidos urbanos e de Limpeza pública do 
Município de vila Nova de gaia anteriormente 
aprovado.

Artigo 80.º
Entrada em vigor

o presente regulamento entra em vigor 30 dias 
após a sua publicação no Diário da república.

ANEXo
Normas Técnicas sobre os Sistemas de Depo-
sição de resíduos urbanos em Edificações no 
Município de vila Nova de gaia (NTru).

1 - Disposições gerais:
1.1 - os elementos de deposição de resíduos ur-
banos, que, nos termos presente regulamento, 
fazem parte integrante dos projetos de lotea-
mento, construção, reconstrução ou ampliação 
de edifícios na área do concelho de vila Nova 
de gaia, devem ser considerados:
a) Na memória descritiva e justificativa onde 
deve constar a descrição dos equipamentos a 
utilizar, o seu sistema e a descrição dos disposi-
tivos de ventilação e limpeza;
b) Na planta de implantação dos arranjos exte-
riores, ou na planta de síntese dos loteamentos, 
onde deverão ser representados os locais de 
instalação dos equipamentos, bem como o seu 
número.
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1.2 - A escolha do sistema de deposição deve 
orientar-se no sentido de obter o melhor am-
biente urbano e a maior eficiência no serviço da 
recolha. Devem privilegiar-se as soluções que 
promovam a recolha seletiva, os equipamentos 
coletivos e, entre estes, os que utilizem reci-
pientes em profundidade, salvaguardando-se, 
sempre, a segurança dos todos os intervenien-
tes.
1.3 - os sistemas de deposição definidos nas 
"NTru" incluem, nomeadamente, a colocação 
ou implantação de equipamento de superfície 
ou em profundidade, para o acondicionamento 
de resíduos urbanos.
1.4 - A sua distribuição deve ser compatibili-
zada com os edifícios e espaços envolventes, 
devendo-se, nomeadamente:
a) optar pelas localizações que minimizem os 
prejuízos nas construções envolventes, evitan-
do, nomeadamente a proximidade a entradas, 
janelas, estabelecimentos ou outras áreas sen-
síveis;
b) Minimizar as distâncias a percorrer pelos 
utentes no acesso a cada conjunto.
1.5 - A estimativa indicativa, para efeitos de di-
mensionamento das instalações e equipamento 
que integram os sistemas de deposição a pro-
jetar deverá ser estabelecida de acordo com a 
seguinte fórmula:
a = Au x c
sendo:
a = área do compartimento;
Au = área útil de construção;
c = coeficiente sendo de 0,0063 para uso exclu-
sivo de habitações unifamiliares e plurifamilia-
res e de 0,01 para os restantes usos.

2 - Dos sistemas de deposição de resíduos ur-
banos:
2.1 - os sistemas de deposição de resíduos ur-
banos poderão estar inseridos em:
a) Compartimentos coletivo de armazenagem 
de contentores,
b) Compartimento coletivo de armazenagem 
de contentores compactadores.
c) outros a avaliar e aprovar pelos serviços mu-
nicipais.

3 - Dos compartimentos:
os compartimentos podem ser classificados 

em:
3.1 - Compartimento coletivo de armazenamen-
to dos contentores:
3.1.1 - o compartimento de resíduos urbanos 
deve ser instalado em local próprio, exclusivo, 
coberto, livre de pilares, vigas, degraus de esca-
das ou quaisquer outros obstáculos. Deverá ser 
protegido contra o acesso de animais e ter fácil 
acesso para a retirada dos resíduos sólidos. Não 
poderá haver tetos falsos.
3.1.2 - o compartimento deve localizar-se sem-
pre ao nível do piso térreo, para fácil acesso, de 
preferência com acesso direto à via pública das 
viaturas de recolha.
3.1.3 - Deve possuir obrigatoriamente:
a) ponto de água;
b) ponto de luz com interruptor estanque;
c) No teto da área de operação deve ser insta-
lado um Termo sensor para a ejeção de água 
(sprinkler), no caso de eventual princípio de in-
cêndio.
3.1.4 - Sistema construtivo - este compartimen-
to deverá ser constituído de acordo com as se-
guintes características:
a) A altura mínima deverá ser de 2,40 m;
b) o revestimento interno das paredes deve ser 
executado, do pavimento ao teto, com material 
impermeável e lavável;
c) A pavimentação deve ser em material imper-
meável de grande resistência ao choque e ao 
desgaste, com juntas espaçadas no mínimo de 
1 mm e executadas de forma a manter o mesmo 
nível em toda a extensão do compartimento;
d) A porta de acesso deve ser duas folhas de 
0,65 m, vão total de 1,30 m e altura mínima de 2 
m, com abertura de ventilação inferior e supe-
rior de, pelo menos, 0.10 m x 0.30 m situada a 
cerca de 0,20 m do solo e protegida com rede 
de malha de 0,01 m;
e) A ventilação do compartimento deve ser fei-
ta em vão correspondente a um décimo da área 
do compartimento, diretamente para o exterior;
f) pode ser garantida a ventilação através de 
esquadrias basculantes de vidro aramado, ve-
nezianas de metal, etc.;
g) o pavimento deve ter a inclinação descen-
dente mínima de 2 % e máxima de 4 % no sen-
tido oposto ao da porta de acesso da viatura, 
convergindo num ponto baixo em que existe 
um ralo com ralo sifão de campainha com o 
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diâmetro mínimo de 0,075 m. o escoamento de 
esgoto deste ralo será feito para o coletor de 
águas residuais domésticas.
3.2 - Compartimento destinado à instalação de 
contentor-compactador:
3.2.1 - É o local próprio, exclusivo, coberto, livre 
de pilares, vigas, degraus de escadas ou quais-
quer outros obstáculos, destinado à instalação 
do contentor-compactador de resíduos urba-
nos.
3.2.2 - No caso de edifícios com produções 
elevadas de ru, a utilização de um contentor-
-compactador para a sua deposição, será a 
mais adequada.
3.2.3 - Não é obrigatória a existência de com-
partimento, desde que nas instalações exis-
ta um espaço aberto com dimensões mínimas 
para a instalação do contentor-compactador e 
que o mesmo possua acesso fácil à viatura de 
recolha, de acordo com as dimensões definidas 
no sistema construtivo.
3.2.4 - para necessidades de contentor-com-
pactador de capacidade superior a 10 m3 de-
vem ser contactados os serviços competentes 
da Câmara Municipal de vila Nova de gaia, para 
indicação dos valores a adotar.
3.2.5 - No teto do compartimento destinado à 
instalação do contentor-compactador devem 
ser instalados termo sensores para ejeção de 
água (sprinkler) no caso de eventual princípio 
de incêndio.
3.2.6 - o pavimento deverá ter a inclinação 
descendente mínima de 2 % e máxima de 4 % 
no sentido oposto à zona de acesso da viatu-
ra, convergindo num ponto baixo em que exis-
te um ralo com ralo sifão de campainha com o 
diâmetro mínimo de 0,075 m.
3.2.7 - Sistema construtivo - este compartimen-
to deve ter, além das características descritas 
no subcapítulo 3.1, um ponto de tomada de for-
ça. A área total do compartimento deverá ser 
igual ou superior a 20 m2, para contentores-
-compactadores com 10 m3 de capacidade.

4 - Equipamento de superfície:
Quando autorizada, a respetiva colocação em 
espaço público ou privado de uso público, de-
verá cumprir as seguintes características:
4.1 - Compostos por contentores normalizados 
de polietileno de 750/800 litros de capacidade, 

de cor verde, com tratamento contra raios uv, 
com o sistema de levantamento de acordo com 
a norma DIN, destinado aos resíduos indiferen-
ciados. A respetiva colocação deve obedecer 
aos seguintes critérios:
4.1.1 - Colocação em Abrigo:
Em saliência/reentrância com as dimensões do 
contentor (Comprimento = 1,7 m e Largura = 1.3 
m), criada para este efeito, preferencialmente 
coberto, confinante com o passeio público e 
com acesso adequado pelo exterior, com pavi-
mento compatível e existência de uma guia de 
rampa a uma distância não superior 10 metros);
4.1.2 - Colocação nos passeios:
Nas zonas de passeios já construídos e salva-
guardando uma largura mínima de 1,2 metros 
para a passagem de peões, posicionados junto 
aos muros de vedação (sem causar prejuízos ou 
constrangimentos) ou posicionados perpendi-
cularmente à faixa de rodagem, entre caldeiras 
de árvores, munidos de fixador tubular em aço 
inox ou aço com tratamento anticorrosivo, de 
forma a prender o recipiente, salvaguardando-
-se de igual forma uma largura mínima de circu-
lação de 1,2 metros e a existência de uma guia 
de rampa a uma distância não superior 10 me-
tros.
4.2 - Ecoponto:
Composto por conjunto de três contentores de 
superfície para os resíduos recicláveis (vidro, 
papel e plástico), designado por ecoponto, for-
mado por contentores de 2,5 m3 de capacida-
de, a situar em plataforma/baía a criar para o 
efeito, com as dimensões mínimas de Largura 
=1,5 m e Comprimento = 4,5 m, em locais aces-
síveis às viaturas de recolha e sem obstáculos 
até à altura de 8 metros, salvaguardando-se 
ainda uma largura livre de circulação de peões 
de 1,2 m.
4.3 - papeleiras:
A colocação de papeleiras de 50 a 60 litros de 
capacidade, de modelo similar ao utilizado pelo 
município ou aprovado pelo mesmo, devem ser 
implantadas nas áreas previstas de passeios 
públicos, espaçadas entre si alternadamente 
entre os passeios opostos, entre cinquenta a 
cem metros, (conforme as características ur-
banísticas do local) a situar preferencialmen-
te junto de passadeiras, paragens, abrigos de 
transportes públicos, cruzamentos e locais de 
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permanência ou de maior circulação de peões).
4.4 - Dispensador para dejetos de animais:
A colocação de dispensadores para dejetos 
de animais de modelo similar ao utilizado pelo 
município ou aprovado pelo mesmo devem ser 
implantados nas áreas verdes de uso público 
previstas quando a dimensão da respetiva área 
for superior a 500 m2.

5 - Equipamento em profundidade:
5.1 - Devem ser adotados contentores enterra-
dos ou semienterrados de 3000 e 5000 litros, 
obrigatoriamente munidos de sistema de le-
vantamento rápido para resíduos urbanos di-
ferenciados e indiferenciados e em que o dos 
resíduos urbanos indiferenciados deve adicio-
nalmente conter um depósito para os lixiviados 
produzidos. o equipamento destinado à depo-
sição do vidro não deve ultrapassar a capaci-
dade máxima 3000 litros. os modelos a adotar 
devem ser similares ao utilizado pela Câmara 
Municipal ou sujeitos a aprovação pela mesma, 
devendo ser utilizados cofragens ou contento-
res em betão ou ainda realizado o anelamento 
exterior de cada unidade com peças de betão, 
(caso o corpo do contentor seja cem forma-
to circular e fabricado noutro material) e sem 
que a respetiva execução possa comprometer 
a possibilidade futura de substituição do corpo 
do contentor;
5.2 - A colocação de contentores para os re-
síduos diferenciados (papel, plástico e vidro), 
devem possuir tampa à cor tradicionalmente 
adotada para cada tipo de resíduos a acondi-
cionar, e obrigatoriamente serem acompanha-
dos de um contentor para os resíduos urbanos 
indiferenciados;
5.3 - Devem ser implantados em espaço público 
ou privado de uso público e localizarem-se, pre-
ferencialmente afastados das partes avançadas 
dos edifícios adjacentes (ao equipamento) no 
mínimo cinco metros, em locais compatíveis e 
que garantam um fácil acesso às viaturas de re-
colha de resíduos urbanos, sem obstáculos que 
possam de alguma forma pôr em risco, ou pre-
judicar o normal processo de recolha, não de-
vendo ser permitidos estacionamentos na zona 
frontal dos recipientes;
5.4 - o equipamento deve localizar-se a uma 
distância da faixa de rodagem não superior a 3 

metros, à mesma cota do passeio e sem preju-
dicar a circulação de peões, não devendo existir 
árvores num raio de 5 metros, nem postes ou 
candeeiros a menos de 3 metros e não preju-
dicar a circulação normal de viaturas e peões, 
assim como deve deixar-se livre um espaço na 
vertical de 8 metros de modo a facilitar a mano-
bra com grua da viatura de recolha;
5.5 - Deve ser assegurada uma distância mí-
nima de segurança de 0,5 metros no subsolo, 
entre as várias redes instaladas, ou a instalar, e 
o limite exterior do equipamento enterrado ou 
semienterrado a implantar para a deposição de 
resíduos urbanos;
5.6 - o nível freático dos locais de implantação 
dos contentores, enterrados ou semienterra-
dos, deve ser avaliado previamente de forma 
a serem respeitadas as soluções técnicas reco-
mendadas pelos fabricantes dos equipamentos;
5.7 - Deve ser dado conhecimento prévio ao 
Município e em tempo útil quando do início 
dos trabalhos de implantação do equipamento, 
sendo obrigatório após a sua conclusão efetuar 
a entrega de requerimento para a respetiva re-
ceção provisória, acompanhado de Termo de 
responsabilidade, relativo à boa execução dos 
trabalhos e ao cumprimentos dos requisitos 
previamente determinados.

TABELA I
Dimensionamento do compartimento coletivo 

de armazenamento dos contentores

TABELA II
parâmetros de dimensionamento do compar-
timento coletivo de armazenamento dos con-

tentores
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1 - Dos pressupostos de dimensionamento de 
sistemas de deposição:
1.1 - A determinação da quantidade e tipolo-
gia de equipamento poderá referenciar-se nos 
pressupostos estabelecidos nas tabelas seguin-
tes, a qual serve apenas de referência para di-
mensionamento, não dispensando a análise de 
cada caso.

TABELA III
Tipo de Edificação - produção Diária de resí-

duos urbanos

TABELA Iv
Quantidade de recipientes de deposição ver-

sus n.º de fogos
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