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assemBleia

A.1. MiNUTA DA ATA 8
reunião ordinária de 26.02.2018
Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano 
de dois mil e dezoito, a Assembleia Municipal 
de vila Nova de Gaia, reunida em Sessão ordi-
nária, tomou as seguintes deliberações: 
1) No ponto 4.1. da ordem de Trabalhos “Elei-
ção do Candidato a novo membro da Comis-
são Executiva Metropolitana do porto por va-
catura do lugar, nos termos do art.º 74.º da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de Setembro, por força do 
disposto no n.º 4 do art.º 103.º da referida Lei”, 
votaram 31 deputados, tendo-se registado 25 
votos a favor, 02 votos contra, 00 votos nulos 
e 06 votos brancos. Foi, pois, eleito o Senhor 
Dr. Luís Miguel Marques Neves, como Secretário 
Metropolitano. 
2) Foram, no período de Antes da ordem do 
Dia, votados os seguintes documentos: 
a) Foi apresentado, pelo Grupo Municipal do pS, 
um voto de pesar “pelo falecimento do Senhor 
presidente da Câmara Municipal de Albufeira, 
Carlos Eduardo da Silva e Sousa”, aprovado por 
unanimidade. 
b) Foi apresentada, pelo Grupo Municipal do 
BE, uma proposta “Criação da provedoria do 
Munícipe de vila Nova de Gaia”, que foi apre-
ciada e será remetida à Conferência de Líderes 
para apreciação.
c) Foi apresentada, pelo Grupo Municipal da 
CDu, uma Moção sobre o “Dia Internacional da 
Mulher”, aprovada por unanimidade.
d) Foi apresentado pelo Grupo Municipal do 
pS, uma proposta de recomendação à Câmara 
Municipal “para alargamento do horário da Bi-
blioteca pública Municipal durante a Época de 
Exames da universidade do porto”, aprovada 
por unanimidade. 
e) Foi apresentado, pelo Grupo Municipal do pS, 
um voto de Congratulação “pela conquista pela 
Seleção Nacional de Futsal do Campeonato Eu-
ropeu de Futsal”, aprovado por unanimidade. 
3) No período da ordem do Dia, foram tomadas 
as seguintes deliberações:
1. Foi o ponto 4.2. da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da proposta da Câmara Mu-
nicipal quanto à autorização da aquisição de 
terreno para construção em Santa Marinha (De-
vesas) – vila Nova de Gaia no valor de € 2 500 
000,00 (dois milhões e quinhentos mil euros)”, 

aprovado por unanimidade. 
2. Foi o ponto 4.3. da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da proposta da Câmara Muni-
cipal quanto à alteração ao Mapa de pessoal de 
2018 e autorizar a abertura de procedimentos 
de mobilidade e concursais para ocupação de 
postos de trabalho, por tempo indeterminado, 
bem como, os métodos de seleção e júris, nos 
termos previstos no n.º 4 do art.º 30.º da LGTFp, 
na redação introduzida pela Lei n.º 25/2017, de 
30 de maio”, aprovado por Maioria, com 07 
abstenções (05 do pSD e 02 do CDS-pp) e 40 
votos a favor (20 do pS, 15 do Grupo Municipal 
dos presidentes de Junta de Freguesia / pS, 02 
do BE, 02 da CDu e 01 do pAN) Aquando da 
discussão o Senhor Deputado rui Manuel Alves 
da rocha pereira (pSD) ausentou-se do plená-
rio e não participou na votação. 
3. Foi o ponto 4.4. da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da proposta da Câmara Muni-
cipal quanto à regularização extraordinária dos 
vínculos precários”, aprovado por Maioria, com 
08 abstenções (06 do pSD e 02 do CDS-pp) e 
40 votos a favor (20 do pS, 15 do Grupo Munici-
pal dos presidentes de Junta de Freguesia / pS, 
02 do BE, 02 da CDu e 01 do pAN). 
4. Foi o ponto 4.5. da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da proposta da Câmara Muni-
cipal quanto ao recrutamento de mais 10 postos 
de trabalho a integrar o Corpo de Bombeiros 
Sapadores Estagiários, no âmbito do “Concurso 
Externo de Ingresso para Admissão a Estágio 
de 20 Bombeiros Sapadores, em complemen-
to dos 20 inicialmente previstos, recorrendo-se, 
para tanto, à lista de candidatos admitidos nos 
diversos métodos de seleção”, aprovado por 
unanimidade.
5. Foi o ponto 4.6. da ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da proposta da Câmara 
Municipal quanto à abertura de procedimento 
concursal para nomeação de cargos de direção 
intermédia de 1.º grau para o Departamento de 
Contratação e para os cargos de direção inter-
média de 2.º grau para as Divisões de Contratos 
e protocolos e de Gestão Escolar e recursos 
Educativos, bem como, a designação do júri de 
recrutamento”, aprovado por Maioria, com 08 
abstenções (06 do pSD e 02 do CDS-pp) e 40 
votos a favor (20 do pS, 15 do Grupo Municipal 
dos presidentes de Junta de Freguesia / pS, 02 
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do BE, 02 da CDu e 01 do pAN).
6. Foi o ponto 4.7. 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” com a especificação de 
obrigações mútuas e plurianuais e definição de 
subvenção para o exercício de 2018, no valor de 
€ 300 000,00 (trezentos mil euros)”, aprovado 
por Maioria, com 08 abstenções (06 do pSD e 
02 do CDS-pp) e 40 votos a favor (20 do pS, 15 
do Grupo Municipal dos presidentes de Junta 
de Freguesia / pS, 02 do BE, 02 da CDu e 01 
do pAN).
E, nada mais havendo a tratar, foi esta reunião 
dada por encerrada eram 00 horas e 08 minu-
tos do dia 27 de fevereiro de 2018, da qual se 
lavrou a presente Ata, a qual vai ser lida e as-
sinada pela Senhora primeira Secretária e pelo 
Senhor presidente da Assembleia Municipal, e 
que foi aprovada por unanimidade. 
primeira Secretária, Carla patrícia Marques da 
Silva.
presidente da Assembleia Municipal, Albino Al-
meida.

B.1. ATA 3
rEuNIÃo orDINÁrIA DA CâMArA MuNICI-
pAL rEALIZADA NoS pAçoS Do MuNICÍpIo 
DE vILA NovA DE GAIA EM 05 DE FEvErEIro 
DE 2018
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.
horA DE ENCErrAMENTo: 16 horas e 15 mi-
nutos. 

pErÍoDo ANTES DA orDEM Do DIA
poNTo prÉvIo Nº 1

o Sr. vereador, Dr. Duarte Besteiro apresentou 
o ponto prévio que a seguir se transcreve:
“poNTo prÉvIo
Iniciativa WIFI4Eu
Esta iniciativa WIFI4Eu corresponde a um pro-
grama da Comissão Europeia, dirigido às Câ-
maras Municipais, e que visa a oferta de acesso 
aberto à Internet em zonas de interesse público 
e centros de vida social local, incluindo espa-
ços abertos ao público em geral, como jardins, 
praças, edifícios públicos, bibliotecas públicas, 
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hospitais, museus, escolas ou quaisquer outros 
espaços públicos.
Com este programa, pretende-se, essencial-
mente combater:
- A redução da exclusão digital, especialmente 
em comunidades de áreas rurais e locais remo-
tos.
- o aumento do acesso aos serviços públicos 
online que melhoram a qualidade de vida nas 
comunidades locais.
podem candidatar-se a este programa, entida-
des do setor público, limitando-se numa fase 
inicial as candidaturas apenas a municípios ou 
associações de municípios.
A data prevista para o início das candidaturas 
inicia-se no decurso deste mês de fevereiro, 
destinando-se o financiamento a cobrir os cus-
tos de equipamentos e instalações do sistema 
WIFI e será atribuído diretamente pela Comis-
são Europeia (CE), às câmaras municipais por 
concurso realizado via plataforma eletrónica e 
num regime de ordem de chegada das candi-
daturas (first come, first served), ou seja, pri-
meiro a chegar, primeiro a ser servido.
porque entendemos que este projeto pode 
contribuir em muito para a redução da exclusão 
digital no concelho de vila Nova de Gaia, con-
forme acima mencionado e dadas as limitações 
financeiras do projeto em termos de verbas dis-
poníveis, propomos desde já e caso não o te-
nha ainda sido feito, a adesão e a candidatura 
do município de Gaia a esta excelente iniciativa.
vila Nova de Gaia, 5 de Fevereiro de 2018.
os vereadores do pSD”
o Sr. presidente da Câmara, prof. Dr. Eduardo 
vítor rodrigues disse que a Câmara Municipal 
já tem a candidatura concluída, com o apoio da 
Energaia, e a mesma será apresentada assim 
que a plataforma esteja disponível.

poNTo prÉvIo Nº 2
o Sr. vice-presidente Eng.º patrocínio Miguel 
vieira de Azevedo disse que na última reunião 
de Câmara foi apresentada uma questão pelo 
Sr. vereador Dr. Cancela Moura relativamente ao 
edifício da praça, onde numa declaração escri-
ta, refere tratar-se de uma obra ilegal e que não 
cumpre o plano de ordenamento do território. 
Distribuiu pelos Srs. vereadores uma informa-
ção técnica, onde explica o enquadramento e 

onde justifica a legalidade da construção. Disse 
que o Sr. vereador não pode pôr em causa um 
edifício que é de interesse público e municipal, 
adjetivando-o de “violação do plano de orde-
namento de território” e de “ilegalidade”. Que o 
Sr. vereador poderia ter dúvidas sobre a lega-
lidade, porque quando se assume a ilegalidade 
de uma obra tem-se que o provar. Deixou aos 
Srs. vereadores a informação escrita dos servi-
ços sobre o assunto, para que não surjam quais-
quer dúvidas.
o Sr. vereador Dr. José Joaquim Cancela Moura 
disse não ter assumido nada. Que quando apre-
sentou o ponto prévio na última reunião de Câ-
mara sobre a questão, referiu ter recebido no 
gabinete dos vereadores do pSD uma comuni-
cação escrita, anónima e que foi intermediário 
para a fazer chegar à Câmara. Que entregou 
igualmente à comunicação social, porque se 
tratava de uma reunião pública. Agradeceu o 
esclarecimento e relativamente a esta matéria e 
na próxima vez, seria pertinente os vereadores 
do pSD, antes de ter esta informação, que ela 
não fosse comunicada à comunicação social, 
porque teve conhecimento das conclusões pela 
comunicação social.
o Sr. vice-presidente Eng.º patrocínio Miguel 
vieira de Azevedo disse que, com respeito à 
Câmara, o Sr. vereador Dr. Cancela Moura não 
entregava uma carta anónima à comunicação 
social. Questionava o órgão e esperava que 
ele respondesse e, posteriormente, se achasse 
que havia matéria para isso, entregava a car-
ta à comunicação social. Que o Sr. vereador Dr. 
Cancela Moura não pode apresentar uma carta 
anónima numa reunião de Câmara, acusando-a 
de violação do pDM ou violação do plano de 
ordenamento, acusando-a de ilegalidade e a 
seguir, entregar a carta anónima à comunica-
ção social. Que face à atitude do Sr. vereador 
e como presidente em exercício, naquele mo-
mento, e como responsável do urbanismo, teve 
de dar uma resposta à comunicação social.
o Sr. presidente da Câmara, prof. Dr. Eduardo 
vítor rodrigues disse que, independentemente 
da informação do Sr. vice-presidente, instruiu 
os serviços para que assim que a ata da reunião 
de Câmara de 22.01.2018 esteja aprovada, fazê-
-la encaminhar ao Ministério público.
o Sr. vereador Dr. José Joaquim Cancela Moura 
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reiterou que entregou um documento na reu-
nião de Câmara de 22.01.2018, explicando que 
ele chegou ao gabinete dos vereadores do pSD 
de forma anónima. Que o documento pareceu-
-lhe ser de relevância, pelo que, o fez chegar a 
quem de direito para poder dar uma explicação.

poNTo prÉvIo Nº 3
o Sr. vereador, Dr. José Joaquim Cancela Mou-
ra apresentou o ponto prévio que a seguir se 
transcreve:
“poNTo prÉvIo
Empreitada na rua Albino da Costa reis, olivei-
ra do Douro
Na pretérita reunião de câmara de 8 de janei-
ro, no período antes da ordem do dia, o senhor 
presidente teve a gentileza de nos entregar 
umas fotografias dando conta de uns trabalhos 
que mandou executar no pavimento de uma 
parte da rua Albino da Costa reis, em oliveira 
do Douro.
Nessa intervenção o senhor presidente da câ-
mara, usando de uma linguagem muito pouco 
ortodoxa, que roçou a ameaça e a insolência 
(com que, aliás, já nos habituou), de forma in-
timidatória e em modo de vitimização, sem 
pejo até de o fazer invocando a própria família 
(o que também já não é novidade), acusou o 
primeiro eleito pela coligação Gaia de Novo à 
Assembleia de Freguesia de oliveira do Douro 
e um elemento que integrou essa lista de o per-
seguirem a si e à sua mulher, e ainda eu próprio 
por, sendo presidente do partido político a que 
pertencem, ser autor moral daquele procedi-
mento, fundando por terem sido vistos a tirar 
fotografias à mencionada obra.
por desconhecer em absoluto a factualida-
de invocada, incluindo a obra a que o senhor 
presidente da Câmara se referiu e o circuns-
tancialismo de facto e de direito que levou à 
sua execução, não tomamos em grande conta 
este desabafo inflamado, primeiro porque re-
jeitamos liminarmente a imputação da autoria 
de qualquer processo de ataque pessoal ou de 
carácter e depois, porque consideramos que se 
trata de um assunto de lana caprina que não 
teria sequer dignidade para ser trazida a uma 
reunião de Câmara.
Todavia, após termos sido confrontados a la-
mentáveis declarações do senhor presidente da 

Câmara, desde o teor injurioso até ás ameaças 
proferidas com os visados, chegámos à conclu-
são óbvia e natural que, quer o cidadão Joa-
quim Ferreira da Silva (que é de facto professor 
universitário, como o senhor já foi, mas que tem 
nome e uma reputação e idoneidade pessoal e 
profissional que não se comparam), que o cida-
dão Fábio pinto (que pode ser um jovem fora 
dos padrões de peso convencionais, mas que 
não merecia o epiteto que lhe deu, mas também 
tem nome e é, já agora, Mestre em Ciências do 
Ambiente e um dedicadíssimo oliveirense, pelo 
que também deve ser respeitado pelo seu mé-
rito pessoal) apenas exerceram o que compete 
aos autarcas que querem fazer uma oposição 
atenta, séria e responsável, ou seja, acompa-
nhar, sindicar e fiscalizar as iniciativas, obras e 
as atividades que se realizam e têm realizado 
na freguesia onde são eleitos locais, quer sejam 
da iniciativa da Junta de Freguesia ou da Câ-
mara Municipal, quer sejam promovidas pelas 
instituições ou coletividades locais.
Aliás, para constatar isso mesmo, basta consul-
tar as páginas institucionais dos eleitos da coli-
gação Gaia de Novo na Assembleia de Fregue-
sia de oliveira do Douro.
Queremos, pois, informar o senhor presidente 
e esta Câmara, que os dois visados, apesar de 
acusados, e diga-se sem nexo, de uma perse-
guição pessoal, estiveram de facto no local de 
forma absolutamente normal, nunca se escon-
deram de quem quer que fosse, apenas e só, 
como em todas as ocasiões e em qualquer cir-
cunstância recolherem fotos da dita obra, como 
a empreitada da rua Sidónio pais e de outros 
arruamentos que já foram ou têm necessidade 
de ser intervencionados, com a finalidade de 
poderem acompanhar os trabalhos e instruir os 
pedidos de informação e confirmarem o estado 
da sua execução.
Acresce que se trata de um local público e, por-
tanto, com liberdade de circulação indepen-
dentemente de ali morar “fulano” ou “cicrano”.
ora, assim sendo, já que o senhor presidente 
da Câmara quis suscitar esta questão, não obs-
tante, repetimos, esta não merecer a devida im-
portância para ser agendada para uma reunião 
de Câmara, gostaríamos de lhe colocar as ques-
tões seguintes que estão na génese da recolha 
das fotos:
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a) porque é que o senhor presidente da Câma-
ra decidiu “mandar as máquinas”, afirmação e 
expressão sua, que estavam a executar a obra 
de reabilitação da rua Sidónio pais para a rua 
Albino da Costa reis, independentemente de lá 
morar ou não, o presidente da câmara?
b) Aquela parte do arruamento, que o senhor 
denomina “quadradinho” com cerca de 40 me-
tros ou o próprio arruamento está sinalizado 
pela Direção Municipal de Infraestruturas e Es-
paço públicos para ser requalificado ou para in-
tervenção urgente?
c) Se, na freguesia de oliveira do Douro, aquele 
arruamento, era aquele que representava maior 
necessidade de intervenção, em face de tantas 
reclamações sobre arruamentos em oliveira do 
Douro?
d) Qual foi o procedimento de contratação pú-
blica que enquadrou a intervenção e que levou 
à cabimentação do valor da obra e à adjudica-
ção da empreitada?
e) Qual é o valor do procedimento?
f) A quem foi a obra adjudicada, tendo em con-
ta a salvaguarda das regras de concorrência 
garantidas pelo código dos contratos públicos, 
bem como pelo artigo 57º, das Normas de Con-
trolo Interno?
g) Considerando que, naturalmente, todos os 
procedimentos respeitados, requeremos a en-
trega de cópia autenticada dos autos de medi-
ção da empreitada.
vila Nova de Gaia, 22 de janeiro de 2018
os vereadores do pSD”
o Sr. presidente da Câmara, prof. Dr. Eduardo 
vítor rodrigues disse que as questões coloca-
das pelo Sr. vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura, serão respondidas por escrito, através 
do Ministério público.

PreSiDÊNCiA/vereAÇÃo
AprovAçÃo DEFINITIvA DA ATA Nº 2 (pÚBLI-
CA) DE 22 DE JANEIro 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 maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, aprovar definitivamente a Ata nº 2 (pú-
blica) realizada em 22 de janeiro de 2018.
propoSTA DE DELEGAçÃo DE CoMpETÊN-

CIAS DA CâMArA MuNICIpAL DE vILA NovA 
DE GAIA No SEu prESIDENTE
EDoC/2018/3897
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. 
18.01.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, alterar o ponto 5.3 da delegação de 
competências da Câmara Municipal de vila 
Nova de Gaia no seu presidente e autorizar a 
subdelegação nos vereadores, por decisão e 
escolha sua, nos termos do artigo 34º da Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro, bem como nos di-
rigentes municipais, dentro dos limites impos-
tos pelo artigo 38º do mesmo diploma legal, de 
acordo com o Anexo I, seguindo-se a republica-
ção no Anexo II, nos termos propostos.
DESpACho Nº 3/pCM/2017
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, para 
conhecimento. 31.01.2018”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
ACorDo DE pArCErIA A CELEBrAr EN-
TrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA E 
A SANTA CASA DA MISErICÓrDIA DE GAIA 
pArA ApoIo FINANCEIro À CoNCrETIZA-
çÃo Do proJETo “DESporTo SÉNIor” – 
ÉpoCA 2017/2018, No vALor DE €17.000,00 
(DEZASSETE MIL EuroS)
EDoC/2017/48712
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. 
16.01.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de parceria a celebrar entre o 
Município de vila Nova de Gaia e a Santa Casa 
da Misericórdia de Gaia, para apoio financeiro 
à concretização do projeto “Desporto Sénior” 
– Época 2017/2018, no valor de €17.000,00 (de-
zassete mil euros), nos termos apresentados.
CoNTrATo proGrAMA A CELEBrAr ENTrE 
o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA E A 
ÁGuAS DE GAIA, EM, S.A. CoM ESpECIFICA-
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çÃo DE oBrIGAçÕES MÚTuAS pLurIANuAIS 
E DEFINIçÃo DE SuBvENçÃo pArA o EXEr-
CÍCIo DE 2018, No vALor DE €300.000,00 
(TrEZENToS MIL EuroS)
EDoC/2017/67582
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. 
29.12.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, aprovar o Contrato programa a cele-
brar entre o Município de vila Nova de Gaia e 
as Águas de Gaia EM, SA, com especificação de 
obrigações mútuas plurianuais e definição de 
subvenção para o exercício de 2018, no valor de 
€300.000,00 (trezentos mil euros), nos termos 
apresentados.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to à aprovação da Assembleia Municipal.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
E  ApTur – ASSoCIAçÃo porTuGuESA DE 
TurISMoLoGIA pArA ApoIo Ao FESTIvAL 
INTErNACIoNAL DE CINEMA DE TurISMo – 
ArT E Tur, No vALor DE €3.000,00 (TrÊS 
MIL EuroS) + IvA
EDoC/2017/65174
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. 
16.01.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de Colaboração a celebrar 
entre o Município de vila Nova de Gaia e Ap-
Tur – Associação portuguesa de Turismologia, 
para apoio ao Festival Internacional de Cinema 
de Turismo – ArT e Tur, no valor de €3.000,00 
(três mil euros) + IvA, nos termos apresentados.
pEDIDo DE ANuLAçÃo DAS FATurAS DE 
NovEMBro E DEZEMBro DE 2015 E DE JA-
NEIro A MAIo DE 2016 pELA uTILIZAçÃo Do 
CENTro DE ALTo rENDIMENTo, No vALor 
ToTAL DE €995.59 (NovECENToS E NovEN-
TA E CINCo EuroS E CINQuENTA E NovE 
CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA ASSoCIAçÃo 
DE TAEKWoNDo DE GAIA
EDoC/2015/61085

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. 
08.01.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, anular as faturas de novembro e de-
zembro de 2015 e de janeiro a maio de 2016, 
pela utilização do Centro de Alto rendimento, 
no valor total de €995,59 (novecentos e noven-
ta e cinco euros e cinquenta e nove cêntimos), 
solicitado pela Associação de Taekwondo de 
Gaia, nos termos apresentados.
pEDIDo DE CEDÊNCIA GrATuITA Do SALÃo 
NoBrE DA CASA MuSEu TEIXEIrA LopES, 
No vALor DE €500 (QuINhENToS EuroS) + 
IvA, SoLICITADo pELA ASSoCIAçÃo CuLTu-
rAL AMIGoS DE GAIA
EDoC/2018/2452
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. 
16.01.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a cedência gratuita do Salão Nobre da Casa 
Museu Teixeira Lopes, no valor de €500,00 
(quinhentos euros) + IvA, solicitado pela As-
sociação Cultural Amigos de Gaia, nos termos 
apresentados. 
proToCoLo DE CoLABorAçÃo A CELE-
BrAr ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE 
GAIA E  A DIrEçÃo GErAL DA JuSTIçA pArA 
A rEALIZAçÃo DE pEQuENAS INTErvEN-
çÕES NAS INSTALAçÕES Do TrIBuNAL DE 
vILA NovA DE GAIA 
EDoC/2017/66902
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 9, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
18.01.2018”
o Sr. vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura 
disse que, relativamente ao presente protocolo 
e independentemente de ter ou não comparti-
cipação financeira, a Câmara Municipal vai ter 
custos com a mão-de-obra, porque ela será 
cedida pela autarquia. Que atendendo a que a 
competência é do Governo Central, perguntou 
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se este protocolo está na origem de alguma si-
tuação em concreto ou permite alcançar algu-
ma situação em concreto.
o Sr. presidente da Câmara, prof. Dr. Eduardo 
vítor rodrigues disse que o presente protocolo 
é celebrado entre o Município e a Direção Ge-
ral da Justiça, que tutela o tribunal, no sentido 
da realização de obras, que de outra forma o 
Ministério da Justiça não tinha condições para 
executar. Que trata-se do arranjo da zona do ar-
quivo, para receção de alguns dos serviços do 
Tribunal do Comércio. Que não está orçamen-
tada, porque a obra não está ainda concluída 
e é uma obra por administração direta e não 
obedece aos cânones tradicionais da contrata-
ção e fica legitimada com este protocolo, que 
é celebrado por uma questão de transparência.
o Sr. vereador, Dr. José Joaquim Cancela Mou-
ra disse que muitas das vezes, as competências 
do Governo Central fazem sentido com a ce-
dência de terrenos, como já aconteceu em vila 
Nova de Gaia, para a instalação de esquadras e 
centros de saúde, mas, neste caso concreto, e 
mesmo que seja para a instalação do Tribunal 
do Comércio, trata-se de uma competência es-
tritamente do Ministério da Justiça. Que o Muni-
cípio, independentemente de tudo, vai fazer um 
esforço e ceder a sua mão-de-obra, Disse que 
pode corresponder a uma situação específica, 
em concreto, que não tenha necessariamente 
que ver com a orgânica do Ministério da Justiça 
e a contrapartida do Município para esta situa-
ção, não existe em termos práticos.
o Sr. presidente da Câmara, prof. Dr. Eduardo 
vítor rodrigues disse não ser preciso existir, 
porque trata-se da melhoria da qualidade dos 
serviços. Que é importante para a Câmara Mu-
nicipal a relação que tem com o Governo. Disse 
que já foi assim com a 1ª fase do hospital e com 
a reabilitação do respetivo polo II e não tem 
de haver uma contrapartida. Que é a colabora-
ção entre entidades públicas ou entidades que 
prosseguem o fim público.
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, aprovar o protocolo de Colaboração a 
celebrar entre o Município de vila Nova de Gaia 
e a Direção Geral da Justiça, para a realização 
de pequenas intervenções nas instalações do 
Tribunal de vila Nova de Gaia, nos termos apre-

sentados.
proToCoLo DE CoLABorAçÃo A CELE-
BrAr ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE 
GAIA E A FuNDAçÃo CoNSErvATÓrIo rE-
GIoNAL DE GAIA pArA ApoIo FINANCEIro À 
proMoçÃo DE uM proGrAMA DE ATrIBuI-
çÃo DE BoLSAS DE ESTuDo, No vALor DE 
€28.517,50 (vINTE E oITo MIL QuINhENToS 
E DEZASSETE EuroS E CINQuENTA CÊNTI-
MoS) 
EDoC/2017/64170
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. 
29.01.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o protocolo de Colaboração a celebrar 
entre o Município de vila Nova de Gaia e a Fun-
dação Conservatório regional de Gaia, para 
apoio financeiro à promoção de um programa 
de atribuição de bolsas de estudo, no valor de 
€28.517,50 (vinte e oito mil quinhentos e dezas-
sete euros e cinquenta cêntimos), nos termos 
apresentados.
proToCoLo A CELEBrAr ENTrE o MuNICÍ-
pIo DE vILA NovA DE GAIA E A ASSoCIAçÃo 
huMANITÁrIA DoS BoMBEIroS voLuNTÁ-
rIoS DA AGuDA pArA ApoIo FINANCEIro 
No âMBITo DA SuA ATIvIDADE EM ArTICu-
LAçÃo CoM A proTEçÃo CIvIL MuNICIpAL, 
No vALor DE €55.000,00 (CINQuENTA E 
CINCo MIL EuroS)
EDoC/2018/5343
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. 
31.01.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o protocolo a celebrar entre o Municí-
pio de vila Nova de Gaia e a Associação huma-
nitária dos Bombeiros voluntários da Aguda, 
para apoio financeiro no âmbito da sua ativida-
de, em articulação com a proteção civil munici-
pal, no valor de €55.000,00 (cinquenta e cinco 
mil euros), nos termos apresentados.
proToCoLo A CELEBrAr ENTrE o MuNICÍ-
pIo DE vILA NovA DE GAIA E A ASSoCIAçÃo 
huMANITÁrIA DoS BoMBEIroS voLuNTÁ-
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rIoS DE AvINTES pArA ApoIo FINANCEIro 
No âMBITo DA SuA ATIvIDADE EM ArTICu-
LAçÃo CoM A proTEçÃo CIvIL MuNICIpAL, 
No vALor DE €55.000,00 (CINQuENTA E 
CINCo MIL EuroS)
EDoC/2018/5344
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. 
31.01.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o protocolo a celebrar entre o Municí-
pio de vila Nova de Gaia e a Associação huma-
nitária dos Bombeiros voluntários de Avintes, 
para apoio financeiro no âmbito da sua ativida-
de, em articulação com a proteção civil munici-
pal, no valor de €55.000,00 (cinquenta e cinco 
mil euros), nos termos apresentados.
proToCoLo A CELEBrAr ENTrE o MuNI-
CÍpIo DE vILA NovA DE GAIA E A ASSoCIA-
çÃo huMANITÁrIA DoS BoMBEIroS vo-
LuNTÁrIoS DE CoIMBrÕES pArA ApoIo 
FINANCEIro No âMBITo DA SuA ATIvIDADE 
EM ArTICuLAçÃo CoM A proTEçÃo CIvIL 
MuNICIpAL, No vALor DE €55.000,00 (CIN-
QuENTA E CINCo MIL EuroS)
EDoC/2018/5345
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. 
31.01.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o protocolo a celebrar entre o Município de 
vila Nova de Gaia e a Associação humanitária 
dos Bombeiros voluntários de Coimbrões, para 
apoio financeiro no âmbito da sua atividade, 
em articulação com a proteção civil municipal, 
no valor de €55.000,00 (cinquenta e cinco mil 
euros), nos termos apresentados.
proToCoLo A CELEBrAr ENTrE o Mu-
NICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA E A ASSo-
CIAçÃo huMANITÁrIA DoS BoMBEIroS 
voLuNTÁrIoS DE CrESTuMA pArA ApoIo 
FINANCEIro No âMBITo DA SuA ATIvIDADE 
EM ArTICuLAçÃo CoM A proTEçÃo CIvIL 
MuNICIpAL, No vALor DE €55.000,00 (CIN-
QuENTA E CINCo MIL EuroS)
EDoC/2018/5346

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. 
31.01.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o protocolo a celebrar entre o Município de 
vila Nova de Gaia e a Associação humanitária 
dos Bombeiros voluntários de Crestuma, para 
apoio financeiro no âmbito da sua atividade, 
em articulação com a proteção civil municipal, 
no valor de €55.000,00 (cinquenta e cinco mil 
euros), nos termos apresentados.
proToCoLo A CELEBrAr ENTrE o MuNI-
CÍpIo DE vILA NovA DE GAIA E A ASSoCIA-
çÃo huMANITÁrIA DoS BoMBEIroS vo-
LuNTÁrIoS DE vALADArES pArA ApoIo 
FINANCEIro No âMBITo DA SuA ATIvIDADE 
EM ArTICuLAçÃo CoM A proTEçÃo CIvIL 
MuNICIpAL, No vALor DE €55.000,00 (CIN-
QuENTA E CINCo MIL EuroS)
EDoC/2018/5347
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. 
31.01.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o protocolo a celebrar entre o Município de 
vila Nova de Gaia e a Associação humanitária 
dos Bombeiros voluntários de valadares, para 
apoio financeiro no âmbito da sua atividade, 
em articulação com a proteção civil municipal, 
no valor de €55.000,00 (cinquenta e cinco mil 
euros), nos termos apresentados.
proToCoLo A CELEBrAr ENTrE o MuNI-
CÍpIo DE vILA NovA DE GAIA E A ASSoCIA-
çÃo huMANITÁrIA DoS BoMBEIroS vo-
LuNTÁrIoS DoS CArvALhoS pArA ApoIo 
FINANCEIro No âMBITo DA SuA ATIvIDADE 
EM ArTICuLAçÃo CoM A proTEçÃo CIvIL 
MuNICIpAL, No vALor DE €55.000,00 (CIN-
QuENTA E CINCo MIL EuroS)
EDoC/2018/5349
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. 
31.01.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
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var o protocolo a celebrar entre o Município de 
vila Nova de Gaia e a Associação humanitária 
dos Bombeiros voluntários dos Carvalhos, para 
apoio financeiro no âmbito da sua atividade, 
em articulação com a proteção civil municipal, 
no valor de €55.000,00 (cinquenta e cinco mil 
euros), nos termos apresentados.
ApoIo Ao SEMINÁrIo MENor Do SAGrADo 
CorAçÃo DE JESuS – CoLÉGIo DE GAIA
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. 
31.01.2018”
o Sr. vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura 
disse que se trata da atribuição de um benefí-
cio. Que há um regulamento municipal de atri-
buição de benefícios públicos, que entrou em 
vigor em janeiro de 2018 e que regulamenta a 
presente questão. Disse que este benefício teria 
de ser contratualizado de acordo com o arti-
go 2º do regulamento e o regulamento anterior, 
no artigo 18º, levaria à mesma conclusão. Que 
o fundamento relativamente ao qual se alude 
para fazer a presente intervenção, consta no 
artigo 33º, nº1, alínea o) e diz respeito às for-
mas de apoio a entidades e organismos legal-
mente existentes, nomeadamente, à execução 
de obras com interesse para o Município. Que 
presume que, tratando-se de uma entidade pri-
vada, nomeadamente o Colégio, que se pode-
rá estar a abrir um precedente grave relativa-
mente a este tipo de intervenção, sobretudo, 
até relativamente à situação propriamente dita. 
perguntou se houve um protocolo, se houve um 
pedido de apoio formal por parte do Colégio, 
por que razão é que vem agora para ratificar e 
qual a urgência, porque as ratificações são de-
vidamente fundamentadas pela urgência dessa 
situação.
o Sr. presidente da Câmara, prof. Dr. Eduardo 
vítor rodrigues disse que esta é uma situação 
privada como são os bombeiros e as IpSS’s. 
Que trata-se de uma instituição privada da dio-
cese, ligado ao terceiro setor e com contrato de 
associação com o Ministério da Educação, pelo 
que, não é um privado tipo BES ou BpN, é um 
privado da economia social. Que nesse sentido, 
a melhoria das condições do colégio de Gaia, 
do colégio dos Carvalhos, da escola profissio-

nal do Infante e de muitos outros, beneficiam 
o Município. Que o assunto é presente à Câma-
ra para ratificação, porque para que a obra ti-
vesse avançado, tinha de haver autorização e 
essa autorização é do responsável, depois da 
total concordância do presidente da Câmara e 
respeita o regulamento municipal, que é um re-
gulamento que ainda não estava em vigor nos 
termos atuais. No que diz respeito ao regula-
mento anterior, disse que a presente situação 
respeita-o em absoluto, pois o enquadramento 
é o mesmo do caso do tribunal, com a vanta-
gem de nesta situação existir uma relação da 
Câmara Municipal quase direta com a institui-
ção territorialmente sediada em Gaia e, no caso 
do tribunal, a Câmara Municipal não tem com-
petência própria, por isso vem para ratificação, 
porque a obra está pronta e vem ao fim deste 
tempo, porque no âmbito de uma avaliação in-
terna de procedimento, pareceu-lhe que valeria 
a pena que casos como este e o do tribunal, 
fossem presentes a reunião do executivo, de 
forma a evitar que apareçam na comunicação 
social como se tratassem de situações escon-
didas.
o Sr. vereador, Dr. José Joaquim Cancela Mou-
ra disse que independentemente da bondade 
das explicações e esclarecimentos, está-se a 
falar de um estabelecimento de ensino particu-
lar e cooperativo que visa o lucro e não pode 
ser equiparado a uma IpSS ou cooperação de 
bombeiros. Que entende que se pode abrir um 
precedente grave para que se gaste dinheiros 
públicos em entidades desta natureza. 
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, ratificar o despacho do Sr. vice-presi-
dente datado de 27.06.2016, relativo ao apoio 
executado por administração direta a favor do 
Seminário Menor do Sagrado Coração de Jesus 
– Colégio de Gaia, nos termos informados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo ENTrE o MuNI-
CÍpIo DE vILA NovA DE GAIA E o CENTro 
DE CuLTurA E DESporTo DoS TrABALhA-
DorES DE vILA NovA DE GAIA pArA ApoIo 
FINANCEIro pArA A CoNCESSÃo DE BENE-
FÍCIoS SoCIAS A ToDoS oS SEuS ASSoCIA-
DoS E FAMÍLIAS pArA o ANo DE 2018, No 
vALor DE € 25.000,00 (vINTE E CINCo MIL 
EuroS)
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EDoC/2018/6422
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, propon-
do a atribuição de 25.000 euros. Ao Dr. Manuel 
Monteiro, para analisar e dar parecer concreto e 
objetivo sobre a justificação do pedido (inacei-
tável no momento) de 134.000 euros, contido 
no ofício anexo. Ao Dr. Manuel Monteiro, para 
informar o CCD de que deve passar a dirigir-
-lhe a correspondência e que a mesma só será 
despachada por mim, após parecer do Senhor 
vereador da tutela. 31.01.2018”
o Sr. vereador Dr. Duarte António reis Bestei-
ro disse que face ao valor no pedido feito pelo 
CCD e tendo em conta a presente atribuição de 
25.000 euros e falando em funcionários e aven-
çados, perguntou: 1- Se está definido se vão ser 
pagos ou continuam a ser pagos os funcioná-
rios e os avençados; 2- Qual foi o valor pedido, 
em 2017; 3- Se o relatório e contas relativo a 
2017, foi entregue à Câmara Municipal.
o Sr. presidente da Câmara, prof. Dr. Eduardo 
vítor rodrigues disse que o protocolo é 50% do 
valor do ano passado por razões de cabimen-
tação e de fundos disponíveis e o relatório será 
entregue à Câmara Municipal após a aprovação 
pelo próprio CCD. Que a situação é idêntica ao 
ano passado, bem como, os prazos de entrega 
do relatório e contas.
o Sr. vereador Dr. José Joaquim Cancela Moura 
disse que analisando o protocolo, entende que 
as avenças são da responsabilidade da direção 
do CCD. Que de acordo com o referido no pro-
tocolo, irão necessitar dos 50.000 euros que 
foram atribuídos no ano passado, mas, relativa-
mente aos 3 trabalhadores, fala-se no valor de 
65.850 euros, perguntou como é que vão de-
pois resolver esta questão.
o Sr. presidente da Câmara, prof. Dr. Eduardo 
vítor rodrigues disse que os trabalhadores vão 
passar para o quadro da Câmara Municipal e o 
CCD só vai necessitar de 2 trabalhadores e aí 
subtrai-se um vencimento.
o Sr. vereador Dr. José Joaquim Cancela Moura 
perguntou se os 25.000 euros são apenas para 
os apoios sociais. 
o Sr. presidente da Câmara, prof. Dr. Eduardo 
vítor rodrigues disse que quando se fala das 

avenças e dos apoios sociais, está-se a falar no 
mesmo, porque as avenças são o médico, o psi-
cólogo e o jurista que estão ao serviço dos as-
sociados.
o Sr. vereador Dr. José Joaquim Cancela Moura 
disse que o CCD, após as alterações legislativas, 
funciona de forma diferente e presume haver 
um seguro contratualizado.
o Sr. presidente da Câmara, prof. Dr. Eduardo 
vítor rodrigues disse que os apoios sociais são 
o remanescente que o seguro não paga e o 
pagamento de avenças de jurista, psicólogo e 
médico, que o CCD disponibiliza aos trabalha-
dores.
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor e 2 abstenções do ppD/pSD.CDS/
pp, aprovar o Acordo de Colaboração a cele-
brar entre o Município de vila Nova de Gaia e o 
Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhado-
res de vila Nova de Gaia, para apoio financeiro 
na concessão de benefícios sociais a todos os 
seus associados e famílias, para o ano de 2018, 
no valor de € 25.000,00 (vinte e cinco mil eu-
ros), nos termos apresentados.

DePArTAMeNTo De PeSSoAL
rECruTAMENTo DE MAIS DEZ CANDIDA-
ToS A INTEGrAr o Corpo DE BoMBEIroS 
SApADorES ESTAGIÁrIoS, No âMBITo Do 
CoNCurSo EXTErNo DE INGrESSo pArA 
ADMISSÃo A ESTÁGIo DE 20 BoMBEIroS 
SApADorES, rECorrENDo-SE À LISTA DE 
CANDIDAToS ADMITIDoS NoS DIvErSoS MÉ-
ToDoS DE SELEçÃo
EDoC/2018/799
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. 
15.01.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, aprovar o recrutamento de mais 10 
candidatos a integrar o Corpo de Bombeiros 
Sapadores Estagiários, no âmbito do “Concurso 
Externo de Ingresso para Admissão a Estágio 
de 20 Bombeiros Sapadores”, em complemen-
to dos 20 inicialmente previstos, recorrendo-se, 
para tanto, à lista de candidatos admitidos nos 
diversos métodos de seleção, nos termos infor-
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mados.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to à aprovação da Assembleia Municipal.
ABErTurA DE proCEDIMENTo CoNCurSAL 
pArA NoMEAçÃo DE CArGoS DE DIrEçÃo 
INTErMÉDIA DE 1º E 2º GrAu
EDoC/2018/3823
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. 
31.01.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, aprovar a abertura de procedimento 
concursal para nomeação de cargos de direção 
intermédia de 1º grau para o Departamento de 
Contratação e para os cargos de direção inter-
média de 2º grau para as Divisões de Contratos 
e protocolos e de Gestão Escolar e recursos 
Educativos, bem como, a designação do júri de 
recrutamento, nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter à Assembleia Mu-
nicipal a designação do júri de recrutamento, 
nos termos do artigo 13º da Lei nº 49/2012, de 
29 de agosto.
pEDIDo DE AuTorIZAçÃo pArA QuE oS 
LIMITES DA DurAçÃo DE TrABALho EX-
TrAorDINÁrIo SEJAM uLTrApASSADoS 
ATÉ Ao LIMITE DE 60% DA rEMuNErAçÃo 
BASE DoS TrABALhADorES AFEToS À DI-
vISÃo DE GESTÃo AMBIENTAL
EDoC/2017/67234
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. 
18.01.2018”
o Sr. vereador, Dr. Duarte António reis Bestei-
ro perguntou se há algum motivo especial para 
justificar o acréscimo, porque entende ser uma 
atividade normal que sempre existiu.
o Sr. presidente da Câmara, prof. Dr. Eduardo 
vítor rodrigues disse ser fruto da redução de 
trabalhadores e, consequentemente, para se fa-
zer os mesmos serviços, existe a necessidade 
de fazer horas extraordinárias e porque se está 
perante uma divisão que faz trabalhos de lim-
peza pública, recolha de “monos” e que traba-
lha aos sábados.

o Sr. vereador, Dr. Duarte António reis Bestei-
ro disse que a presente informação refere-se a 
deslocações e avaliações acústicas a estabele-
cimentos, durante a madrugada.
o Sr. presidente da Câmara, prof. Dr. Eduardo 
vítor rodrigues disse que a divisão é um todo 
e que anualmente esta informação é presente a 
reunião de Câmara, para autorização.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, au-
torizar que, nos termos da alínea b) do nº 3 do 
artigo 120º da Lei nº 35/2014, de 20 de junho e 
artigo 227º da Lei nº 7/2009, de 12 de fevereiro, 
os limites da duração de trabalho extraordinário 
sejam, para esta situação concreta, ultrapassa-
dos até ao limite de 60% da remuneração base 
dos trabalhadores afetos à Divisão de Gestão 
Ambiental, nos termos informados.
ALTErAçÃo DAS CoMpETÊNCIAS DA EQuIpA 
MuLTIDISCIpLINAr DE proToCoLo E rELA-
çÕES EXTErNAS
EDoC/2018/4989
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 para 
conhecimento. 28.01.2018”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
propoSTA DE ALTErAçÃo Ao MApA DE 
pESSoAL DE 2018 E ABErTurA DE proCE-
DIMENToS DE MoBILIDADE E CoNCurSAIS 
pArA oCupAçÃo DE poSToS DE TrABALho, 
por TEMpo INDETErMINADo
EDoC/2018/5843
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. 
18.01.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 votos 
a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.CDS/
pp, aprovar a proposta de alteração ao mapa 
de pessoal para 2018 e autorizar a abertura de 
procedimentos concursais para ocupação de 
postos de trabalho, por tempo indeterminado, 
bem como, os métodos de seleção e júris pro-
postos na Informação INT-CMvNG/2018/3371 
de 29.01.2018, nos termos previstos no nº 4 do 
artigo 30º da LGTFp, na redação introduzida 
pela Lei nº 25/2017, de 30 de maio.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
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to à aprovação da Assembleia Municipal
rEGuLArIZAçÃo EXTrAorDINÁrIA DE vÍN-
CuLoS prECÁrIoS
EDoC/2018/5674
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. 
18.01.2018”
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:
1. Que seja reconhecida a existência de 65 pos-
tos de trabalho, correspondentes a necessida-
des permanentes dos serviços, no período de 
1 de janeiro a 4 de maio de 2017, postos que 
correspondem às carreiras gerais de técnico su-
perior (1 posto na área da cultura), de assistente 
técnico (14 postos na área da educação) e de 
assistente operacional (50 postos divididos pe-
las áreas da cultura, educação, desporto e ação 
social), ocupados por pessoas cujo vínculo jurí-
dico não era adequado;
2. Que seja aprovado o alargamento do mapa 
de pessoal para 2018, criando-se 36 postos na 
carreira geral de assistente operacional para a 
área da educação, assegurado que se encontra 
o respetivo reforço orçamental;
3. Que seja autorizada a abertura de procedi-
mento concursal, nos termos previstos no ar-
tigo 10º da Lei 112/2017, de 29 de dezembro, 
apenas possível nesta data por força dos fun-
damentos anteriormente apresentados e que 
superiormente se propõe que sejam reconheci-
dos como válidos;
4. Considerando as áreas de trabalho já iden-
tificadas, que seja designado o Júri a quem 
competirá acompanharem todas as fases do 
concurso, sugerindo-se, para tanto, a seguinte 
composição:
presidente – vera pacheco
vogal Efetiva – Sandra Gonçalves
vogal Efetiva – Sofia Soares
vogal Suplente – Sara rocha
vogal Suplente – Ariana pinho
5. Que a notificação a remeter aos 120 even-
tuais interessados, seja efetuada via correio 
postal registado, considerando-se, para o efei-
to, a morada que consta dos contratos escritos 

individualmente celebrados.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to à aprovação da Assembleia Municipal.

DePArTAMeNTo De ASSUNToS JUrÍDiCoS
AçÃo DE proCESSo CoMuM – proCESSo 
Nº 87736/14.3YIprT QuE CorrE TErMoS No 
JuÍZo CENTrAL CÍvEL DE v. N. DE GAIA – 
JuIZ 2 – AuTorA: EXTrEME SAILINGS SÉrIES, 
S.A. – rÉu: MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
E ouTroS
EDoC/2017/48350
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. 
15.09.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
proJETo DE rEGuLAMENTo QuE proCEDE 
À CrIAçÃo Do proGrAMA MuNICIpAL DE 
ESTÁGIoS proFISSIoNAIS rEMuNErADoS – 
CoNSuLTA pÚBLICA
EDoC/2017/60229
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. 
18.01.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, submeter, nos termos informados:
a) A consulta pública, nos termos dos artigos 
99º e 101º do CpA, para recolha de sugestões, 
no prazo de 30 dias, a contar da data da sua 
publicação no Boletim Municipal e na Internet, 
no sítio institucional da Câmara Municipal, com 
a visibilidade adequada à sua compreensão;
b) A auscultação e parecer obrigatório do Con-
selho Municipal da Juventude de vila Nova de 
Gaia, nos termos do artigo 7º, nºs 2 e 3 do res-
petivo regulamento.

DireÇÃo MUNiCiPAL De ADMiNiSTrAÇÃo e 
FiNANÇAS

ALIENAçÃo EM hASTA pÚBLICA DoS LoTES 
N.ºS 2, 3, 4, 11, 12, 13, 18, 20, 21, 25, 28, 30, 31, 32, 
34, 35, 36, 37, 38, 39, 41 E 42 DA urBANIZA-
çÃo DA QuINTA DA pALA, uNIÃo DAS FrE-
GuESIAS DE GuLpILhArES E vALADArES
EDoC/2018/2298
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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: “À Câmara. 
16.01.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a alienação em hasta pública dos lotes 
nºs 2, 3, 4, 11, 12, 13, 18, 20, 21, 25, 28, 30, 31, 32, 
34, 35, 36, 37, 38, 39, 41 e 42 da urbanização da 
Quinta da pala, união das Freguesias de Gul-
pilhares e valadares, nos termos do respetivo 
regulamento e Edital.
ALIENAçÃo EM hASTA pÚBLICA DoS LoTES 
N.ºS 3, 23, 25, 32, 33, 34, 35, 38, 42, 44, 52, 56, 
57 E 58 Do EMprEENDIMENTo hABITACIo-
NAL DA QuINTA DA MArroCA, uNIÃo DAS 
FrEGuESIAS DE SANDIM, oLIvAL, LEvEr E 
CrESTuMA
EDoC/2018/2305
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. 
16.01.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a alienação em hasta pública dos lotes 
nºs 3, 23, 25, 32, 33, 34, 35, 38, 42, 44, 52, 56, 
57 e 58 do Empreendimento habitacional da 
Quinta da Marroca, na união de Freguesias de 
Sandim, olival, Lever e Crestuma, nos termos 
do respetivo regulamento e Edital.
pAGAMENTo EM DoZE prESTAçÕES MEN-
SAIS (A DECorrEr No ANo DE 2018) rELATI-
vo À uTILIZAçÃo Do pAvILhÃo MuNICIpAL 
DE GuLpILhArES (DE NovEMBro DE 2014 A 
DEZEMBro DE 2016), No vALor DE € 5.111,73 
(CINCo MIL CENTo E oNZE EuroS E SETEN-
TA E TrÊS CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA AS-
SoCIAçÃo MIrAMAr IMpÉrIo vILA ChÃ
EDoC/2015/3073
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. 
16.01.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pagamento do valor em dívida no 
montante de € 5.111,73 (cinco mil cento e onze 
euros e setenta e três cêntimos), de novembro 
de 2014 a dezembro de 2016, em 12 prestações 

mensais, a decorrer no ano de 2018, pela utiliza-
ção do pavilhão Municipal de Gulpilhares, pela 
Associação Miramar Império vila Chã, sendo 11 
prestações no valor de € 425,00 (quatrocentos 
e vinte e cinco euros) e a última de € 436,73 
(quatrocentos e trinta e seis euros e setenta e 
três cêntimos, acrescidas de juros, contados 
sobre o montante da dívida desde o termo do 
prazo para pagamento até à data de pagamen-
to afetivo de cada uma das prestações, nos ter-
mos informados. 
TrANSFErÊNCIA pArA AS JuNTAS DE FrE-
GuESIA – NovEMBro DE 2017
EDoC/2018/3767
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: “Aprovo. À Câmara 
para ratificação. 18.01.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, ratificar o despacho do Sr. presidente 
datado de 18.01.2018, que aprovou as transfe-
rências para as Juntas de Freguesias – novem-
bro de 2017, nos termos informados.
TrANSFErÊNCIA pArA AS JuNTAS DE FrE-
GuESIA – DEZEMBro DE 2017
EDoC/2018/6207
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. 
30.01.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, 9 votos a 
favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.CDS/
pp, aprovar as transferências para as Juntas de 
Freguesias – dezembro de 2017, nos termos in-
formados.
DECLArAçÃo DE uTILIDADE pÚBLICA CoM 
CArÁCTEr urGENTE DA EXproprIAçÃo DE 
9 pArCELAS, SITAS NA FrEGuESIA DE oLI-
vEIrA Do Douro Do CoNCELho DE vILA 
NovA DE GAIA, DESTINADAS Ao proJETo 
DE CrIAçÃo Do CorrEDor BuS NA AvE-
NIDA vASCo DA GAMA ENTrE A AvENIDA D. 
JoÃo II (vL9) E A roTuNDA DoS ArCoS Do 
SArDÃo – rESoLuçÃo DE EXproprIAr
EDoC/2017/64659
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 32, 
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apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
29.01.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor e 2 abstenções do ppD/pSD.CDS/pp, 
aprovar a resolução de Expropriar – Declara-
ção de utilidade pública com carácter urgente 
da Expropriação de 9 parcelas, sitas na fregue-
sia de oliveira do Douro, do concelho de vila 
Nova de Gaia, destinadas ao projeto de Criação 
do Corredor BuS na Avenida vasco da Gama 
entre a Avenida D. João II (vL9) e a rotunda 
dos Arcos do Sardão, nos termos informados.
EXErCÍCIo DE DIrEITo DE prEFErÊNCIA Do 
IMÓvEL SITo NA ruA Dr. ANTÓNIo GrAN-
Jo Nº 168 A 180, uNIÃo DAS FrEGuESIAS DE 
SANTA MArINhA E SÃo pEDro DA AFurA-
DA, SoLICITADo por FrANCISCo BATISTA 
MANDATÁrIo DE JoSÉ MorAIS pAuLo
EDoC/2017/67226
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. 
31.01.2018”
o Sr. vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura 
apresentou a seguinte intervenção:
“Exercício do Direito de preferência
António Granjo, 168/180 e Cândido dos reis, 
179/181, Santa Marinha
Estes dois pontos, merecem da nossa parte, 
sob o ponto de vista procedimental, a mesma 
posição que já tomamos em ocasião anterior, 
uma vez que a gestão integrada da operação 
de reabilitação urbana do Centro histórico, de-
veria há muito estar entregue e assumida por 
uma equipa de intervenção configurada no mo-
delo de gestão da operação de reabilitação 
urbanística (oru) e nomeada especificamente 
para o efeito.
Na verdade, passou praticamente um ano des-
de a aprovação da oru, que ocorreu em 23 de 
fevereiro de 2017 e nada foi feito.
A gestão tem sido casuística e sem qualquer 
orientação de uma ação programada, que de-
veria ser submetida à Câmara e à Assembleia 
Municipal.
Estas propostas de “exercício de direito de pre-
ferência” na alienação de dois prédios urbanos, 
tal como ocorreu, em 8 de janeiro último, com 

a recente proposta de alienação de um imó-
vel, no Largo de Santa Marinha consubstancia 
uma lacuna de procedimento, porquanto não 
é acompanhada de parecer prévio da Direção 
Municipal de urbanismo e Ambiente, que é 
obrigatório, de acordo com as normas fixadas 
pela Aru em vigor.
De entre os “instrumentos de execução de ope-
rações de reabilitação urbana (capítulo vI) e 
dos “instrumentos de política urbanística” (ca-
pítulo vI-secção II), a “Alteração da Delimitação 
da Área de reabilitação urbana – Centro histó-
rico – e a respetiva operação de reabilitação 
urbana”, aprovada pela Assembleia Municipal 
de vila Nova de Gaia, sob proposta da Câmara 
Municipal, em 23 de fevereiro de 2017, confere 
à entidade gestora da oru, “a preferência nas 
transmissões a título oneroso, entre particula-
res, de terrenos, edifícios ou frações situadas 
em área de reabilitação urbana”, conforme pre-
ceituado no artº 58º e;
No âmbito da operação de reabilitação urbana, 
exercendo-se o referido direito de preferência 
nos termos previstos no rJIGr (regime Jurí-
dico dos Instrumentos de Gestão Territorial), 
aprovado pelo Decreto-Lei nº 380/99, de 22 de 
setembro, com alteração dada pelo Decreto-Lei 
nº 80/2015, de 14 de agosto.
para o exercício deste direito de preferência é 
necessário que ao prédio sujeito a tal condição 
esteja atribuída ou associada uma ação de rea-
bilitação devidamente programada.
Nesse sentido, a Câmara Municipal só terá con-
dições de deliberar sobre o exercício de tal di-
reito se o fundamentar com o interesse de uma 
intervenção estratégia no âmbito da oru, quer 
seja pela integração em unidade de interven-
ção prioritária, quer seja em programação de 
investimento público e privado, com uma ação 
programada e com dotação orçamental.
o pretenso parecer que acompanha a proposta 
de deliberação que é presente à Câmara está 
incompleto e em desconformidade com as re-
gras procedimentais.
Às propostas de exercício de direito de prefe-
rência (ou não exercício) que nos são presentes 
falta o parecer devidamente fundamentado de 
facto, qual a ação programada em concreto ou 
a ausência dela, e de direito, reportada aos regi-
mes jurídicos de enquadramento específico de 
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instrumentos de gestão territorial e de reabili-
tação urbana, a emitir pela Direção Municipal 
de urbanismo e Ambiente sobre interesse re-
levado em ação de reabilitação programada na 
oru, em cumprimento da Estratégia de rea-
bilitação urbana do Centro histórico, enquanto 
instrumento de gestão territorial aprovado pelo 
Município.
pelo que propomos que:
A presente proposta de deliberação seja retira-
da da ordem de trabalhos, devendo diligenciar-
-se pela prévia instrução do procedimento, em 
obediência ao enquadramento legal enunciado 
e ser reagendada, para posterior deliberação.
vila Nova de Gaia, 5 de fevereiro de 2018
os vereadores do pSD”
o Sr. presidente da Câmara, prof. Dr. Eduardo 
vítor rodrigues disse que os pontos não serão 
retirados. Que o Sr. vereador refere na sua inter-
venção três situações que são falsas: primeiro, 
que a Câmara está omissa pela não designação 
da equipa gestora da oru. Que no mandato an-
terior, a Câmara Municipal comunicou que, por 
opção estratégica, essa equipa seria a própria 
Direção Municipal de urbanismo e Ambiente, 
gerida e chefiada pela diretora municipal, para 
fazer aquilo que se impõe, que é uma correta in-
tegração entre os serviços que tratam do pEDu 
e da oru, em concreto, e a Direção Municipal 
e não como antigamente que alguns grupos de 
trabalho e equipas temáticas tinham projetos 
maravilhosos que, depois a Direção Municipal 
de urbanismo dizia que violavam a lei ou que 
não tinham qualquer utilidade. Que a segunda 
questão que o Sr. vereador refere e que é falsa, 
é a forma como entende tudo isto, ou seja, o 
Sr. vereador diz que tem de se avaliar as con-
dições urbanísticas e o interesse urbanístico 
para ver se vale a pena ou não comprar. Disse 
que pessoalmente vem de uma família que ti-
nha um avô que era merceeiro e pessoalmente 
aprendeu que, quando não se pode pôr no “li-
vro”, tem-se que ter a certeza de que se tem o 
dinheiro no bolso. Que não lhe interessa muito 
avaliar as condições maravilhosas do ponto de 
vista urbanístico, da oru, da Aru e do pEDu 
se chegar ao fim e quando tiver que decidir, ter 
que trazer à Câmara Municipal uma deliberação 
a exercer o direito de preferência, só faltando 
o dinheiro para o exercer. Que como a Câmara 

Municipal não tem interesse em comprar este 
tipo de terrenos, não exerce o direito de pre-
ferência. Que trata-se tão só de uma questão 
que tem a ver com a materialidade da propos-
ta. Que o Sr. vereador refere que esta equipa 
já está há um ano a funcionar e que ainda não 
tem nenhum trabalho feito. Disse que a equi-
pa apresentou a candidatura, já aprovada, para 
a implementação do corredor BuS na solução 
pré-Metro – 1ª fase/vL3; dotação de ligações 
mecânicas no centro histórico; requalificação 
de vias para promoção de uso pedonal em per-
cursos de proximidade e de quotidiano - 1ª fase 
– Canidelo/opE; implementação do corredor 
BuS em solução pré-Metro 1ª fase – Avª vas-
co da Gama (acabamos de aprovar as expro-
priações); dotação de ligações mecânicas nos 
Carvalhos; reabilitação de edifícios nos núcleos 
ribeirinhos – núcleo histórico do Esteiro - Avin-
tes; programa de comunicação visual integrada 
para o Centro histórico; requalificação urbanís-
tica da marginal fluvial Diogo Leite, ramos pin-
to Cruz e Cais de Gaia; reabilitação de edifícios 
nos núcleos ribeirinhos – núcleo histórico ribei-
rinho de Espinhaço; reabilitação de edifícios no 
núcleo central dos Carvalhos; requalificação da 
Feira dos Carvalhos; reabilitação de edifícios 
nos núcleos ribeirinhos – núcleo histórico ribei-
rinho de Arnelas; reabilitação de edifícios da 
plataforma cidade, incluindo Centro histórico; 
reabilitação de edifícios – reabilitar para incluir/
espaço público – 1ª fase – arranjos exteriores de 
vila d’Este; reabilitação do Jardim do Morro e 
dinamização urbana do eixo da Avenida da re-
pública/Álvares Cabral; reabilitação integrada 
no Castelo de Gaia – 1ª fase. Todo este trabalho 
foi feito pela equipa, a qual tem trabalhado e 
merece a sua enorme estima, porque a Câmara 
Municipal está, ao contrário de outros que fa-
zem contratações milionárias de assessorias e 
prestações de serviços, a trabalhar com a “pra-
ta da casa” e aquilo que referiu vale mais de 15 
milhões de euros de investimento.
o Sr. vereador, Dr. José Joaquim Cancela Mou-
ra disse que não referiu que a equipa não tinha 
feito nada. Que se estava a falar do exercício 
do direito de preferência e o que disse foi que 
deveria ser entregue a gestão integrada em ter-
mos de requalificação urbana do Centro histó-
rico, a uma equipa específica. Que passou pra-
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ticamente um ano desde a sua aprovação ou 
aprovação da oru e nada foi feito sobre essa 
matéria.
o Sr. presidente da Câmara, prof. Dr. Eduardo 
vítor rodrigues disse que aquilo que o Sr. ve-
reador refere agora não é aquilo que disse ante-
riormente, contudo, apresentou a sua interven-
ção por escrito e assim é lida por todos.
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 votos contra do ppD/pSD.
CDS/pp, não exercer o direito de preferência 
sobre o prédio urbano sito na rua Dr. António 
Granjo, nºs 168 e 180, união de Freguesias de 
Santa Marinha e São pedro da Afurada, solici-
tado por Francisco Batista, mandatário de José 
Morais paulo, nos termos informados.
EXErCÍCIo DE DIrEITo DE prEFErÊNCIA Do 
IMÓvEL SITo NA ruA CâNDIDo DoS rEIS Nº 
179 A 181, uNIÃo DAS FrEGuESIAS DE SANTA 
MArINhA E SÃo pEDro DA AFurADA, SoLI-
CITADo por Novo BANCo – MArIA DE Lur-
DES BArATA
EDoC/2017/66887
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: “À Câmara. 
30.01.2018”
o Sr. vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura 
apresentou a seguinte intervenção:
“Exercício do Direito de preferência
António Granjo, 168/180 e Cândido dos reis, 
179/181, Santa Marinha
Estes dois pontos, merecem da nossa parte, 
sob o ponto de vista procedimental, a mesma 
posição que já tomamos em ocasião anterior, 
uma vez que a gestão integrada da operação 
de reabilitação urbana do Centro histórico, de-
veria há muito estar entregue e assumida por 
uma equipa de intervenção configurada no mo-
delo de gestão da operação de reabilitação 
urbanística (oru) e nomeada especificamente 
para o efeito.
Na verdade, passou praticamente um ano des-
de a aprovação da oru, que ocorreu em 23 de 
fevereiro de 2017 e nada foi feito.
A gestão tem sido casuística e sem qualquer 
orientação de uma ação programada, que de-
veria ser submetida à Câmara e à Assembleia 
Municipal.

Estas propostas de “exercício de direito de pre-
ferência” na alienação de dois prédios urbanos, 
tal como ocorreu, em 8 de janeiro último, com 
a recente proposta de alienação de um imó-
vel, no Largo de Santa Marinha consubstancia 
uma lacuna de procedimento, porquanto não 
é acompanhada de parecer prévio da Direção 
Municipal de urbanismo e Ambiente, que é 
obrigatório, de acordo com as normas fixadas 
pela Aru em vigor.
De entre os “instrumentos de execução de ope-
rações de reabilitação urbana (capítulo vI) e 
dos “instrumentos de política urbanística” (ca-
pítulo vI-secção II), a “Alteração da Delimitação 
da Área de reabilitação urbana – Centro histó-
rico – e a respetiva operação de reabilitação 
urbana”, aprovada pela Assembleia Municipal 
de vila Nova de Gaia, sob proposta da Câmara 
Municipal, em 23 de fevereiro de 2017, confere 
à entidade gestora da oru, “a preferência nas 
transmissões a título oneroso, entre particula-
res, de terrenos, edifícios ou frações situadas 
em área de reabilitação urbana”, conforme pre-
ceituado no artº 58º e;
No âmbito da operação de reabilitação urbana, 
exercendo-se o referido direito de preferência 
nos termos previstos no rJIGr (regime Jurí-
dico dos Instrumentos de Gestão Territorial), 
aprovado pelo Decreto-Lei nº 380/99, de 22 de 
setembro, com alteração dada pelo Decreto-Lei 
nº 80/2015, de 14 de agosto.
para o exercício deste direito de preferência é 
necessário que ao prédio sujeito a tal condição 
esteja atribuída ou associada uma ação de rea-
bilitação devidamente programada.
Nesse sentido, a Câmara Municipal só terá con-
dições de deliberar sobre o exercício de tal di-
reito se o fundamentar com o interesse de uma 
intervenção estratégia no âmbito da oru, quer 
seja pela integração em unidade de interven-
ção prioritária, quer seja em programação de 
investimento público e privado, com uma ação 
programada e com dotação orçamental.
o pretenso parecer que acompanha a proposta 
de deliberação que é presente à Câmara está 
incompleto e em desconformidade com as re-
gras procedimentais.
Às propostas de exercício de direito de prefe-
rência (ou não exercício) que nos são presentes 
falta o parecer devidamente fundamentado de 
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facto, qual a ação programada em concreto ou 
a ausência dela, e de direito, reportada aos regi-
mes jurídicos de enquadramento específico de 
instrumentos de gestão territorial e de reabili-
tação urbana, a emitir pela Direção Municipal 
de urbanismo e Ambiente sobre interesse re-
levado em ação de reabilitação programada na 
oru, em cumprimento da Estratégia de rea-
bilitação urbana do Centro histórico, enquanto 
instrumento de gestão territorial aprovado pelo 
Município.
pelo que propomos que:
A presente proposta de deliberação seja retira-
da da ordem de trabalhos, devendo diligenciar-
-se pela prévia instrução do procedimento, em 
obediência ao enquadramento legal enunciado 
e ser reagendada, para posterior deliberação.
vila Nova de Gaia, 5 de fevereiro de 2018
os vereadores do pSD”
o Sr. presidente da Câmara, prof. Dr. Eduardo 
vítor rodrigues disse que os pontos não serão 
retirados. Que o Sr. vereador refere na sua inter-
venção três situações que são falsas: primeiro, 
que a Câmara está omissa pela não designação 
da equipa gestora da oru. Que no mandato an-
terior, a Câmara Municipal comunicou que, por 
opção estratégica, essa equipa seria a própria 
Direção Municipal de urbanismo e Ambiente, 
gerida e chefiada pela diretora municipal, para 
fazer aquilo que se impõe, que é uma correta in-
tegração entre os serviços que tratam do pEDu 
e da oru, em concreto, e a Direção Municipal 
e não como antigamente que alguns grupos de 
trabalho e equipas temáticas tinham projetos 
maravilhosos que, depois a Direção Municipal 
de urbanismo dizia que violavam a lei ou que 
não tinham qualquer utilidade. Que a segunda 
questão que o Sr. vereador refere e que é falsa, 
é a forma como entende tudo isto, ou seja, o 
Sr. vereador diz que tem de se avaliar as con-
dições urbanísticas e o interesse urbanístico 
para ver se vale a pena ou não comprar. Disse 
que pessoalmente vem de uma família que ti-
nha um avô que era merceeiro e pessoalmente 
aprendeu que, quando não se pode pôr no “li-
vro”, tem-se que ter a certeza de que se tem o 
dinheiro no bolso. Que não lhe interessa muito 
avaliar as condições maravilhosas do ponto de 
vista urbanístico, da oru, da Aru e do pEDu 
se chegar ao fim e quando tiver que decidir, ter 

que trazer à Câmara Municipal uma deliberação 
a exercer o direito de preferência, só faltando 
o dinheiro para o exercer. Que como a Câmara 
Municipal não tem interesse em comprar este 
tipo de terrenos, não exerce o direito de pre-
ferência. Que trata-se tão só de uma questão 
que tem a ver com a materialidade da propos-
ta. Que o Sr. vereador refere que esta equipa 
já está há um ano a funcionar e que ainda não 
tem nenhum trabalho feito. Disse que a equi-
pa apresentou a candidatura, já aprovada, para 
a implementação do corredor BuS na solução 
pré-Metro – 1ª fase/vL3; dotação de ligações 
mecânicas no centro histórico; requalificação 
de vias para promoção de uso pedonal em per-
cursos de proximidade e de quotidiano - 1ª fase 
– Canidelo/opE; implementação do corredor 
BuS em solução pré-Metro 1ª fase – Avª vas-
co da Gama (acabamos de aprovar as expro-
priações); dotação de ligações mecânicas nos 
Carvalhos; reabilitação de edifícios nos núcleos 
ribeirinhos – núcleo histórico do Esteiro - Avin-
tes; programa de comunicação visual integrada 
para o Centro histórico; requalificação urbanís-
tica da marginal fluvial Diogo Leite, ramos pin-
to Cruz e Cais de Gaia; reabilitação de edifícios 
nos núcleos ribeirinhos – núcleo histórico ribei-
rinho de Espinhaço; reabilitação de edifícios no 
núcleo central dos Carvalhos; requalificação da 
Feira dos Carvalhos; reabilitação de edifícios 
nos núcleos ribeirinhos – núcleo histórico ribei-
rinho de Arnelas; reabilitação de edifícios da 
plataforma cidade, incluindo Centro histórico; 
reabilitação de edifícios – reabilitar para incluir/
espaço público – 1ª fase – arranjos exteriores de 
vila d’Este; reabilitação do Jardim do Morro e 
dinamização urbana do eixo da Avenida da re-
pública/Álvares Cabral; reabilitação integrada 
no Castelo de Gaia – 1ª fase. Todo este trabalho 
foi feito pela equipa, a qual tem trabalhado e 
merece a sua enorme estima, porque a Câmara 
Municipal está, ao contrário de outros que fa-
zem contratações milionárias de assessorias e 
prestações de serviços, a trabalhar com a “pra-
ta da casa” e aquilo que referiu vale mais de 15 
milhões de euros de investimento.
o Sr. vereador, Dr. José Joaquim Cancela Mou-
ra disse que não referiu que a equipa não tinha 
feito nada. Que se estava a falar do exercício 
do direito de preferência e o que disse foi que 
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deveria ser entregue a gestão integrada em ter-
mos de requalificação urbana do Centro histó-
rico, a uma equipa específica. Que passou pra-
ticamente um ano desde a sua aprovação ou 
aprovação da oru e nada foi feito sobre essa 
matéria.
o Sr. presidente da Câmara, prof. Dr. Eduardo 
vítor rodrigues disse que aquilo que o Sr. ve-
reador refere agora não é aquilo que disse ante-
riormente, contudo, apresentou a sua interven-
ção por escrito e assim é lida por todos.
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 votos contra do ppD/pSD.
CDS/pp, não exercer o direito de preferência 
sobre o prédio sito na rua Cândido dos reis, 
nºs 179/181, união de Freguesias de Santa Ma-
rinha e São pedro da Afurada, solicitado por 
Novo Banco – Maria de Lurdes Barata, nos ter-
mos informados.
FuNDoS DISpoNÍvEIS FEvErEIro 2018 – Au-
MENTo TEMporÁrIo DoS FuNDoS DISpoNÍ-
vEIS
EDoC/2018/6199
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: “Autorizo. À Câma-
ra. 30.01.2018”
o Sr. vereador, Dr. Duarte António reis Besteiro 
perguntou qual a justificação para o presente 
aumento temporário dos fundos disponíveis.
o Sr. presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse ser por motivos de 
funcionamento da Câmara Municipal, ou seja, 
quando se aumenta os fundos disponíveis está-
-se a permitir que a Câmara Municipal funcione, 
porque nos primeiros meses do ano os fundos 
disponíveis estão “engolidos” pelos salários e 
compromissos obrigatórios, por exemplo: para 
contratualizar protocolos e contratos do pEDu, 
é necessário haver fundos disponíveis, sob pena 
de esperar por maio, pelo que, está-se a fazer 
essa antecipação, sendo uma antecipação que, 
neste momento, fará sentido e que vale cerca 
de 9 milhões de euros.
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, aprovar o aumento temporário dos 
fundos disponíveis, no valor de € 9.000.000,00, 
nos termos informados.

CoNTrATAçÃo DE EMprÉSTIMo DE MÉDIo/
LoNGo prAZo pArA ApLICAçÃo NA LIQuI-
DAçÃo ANTECIpADA Do EMprÉSTIMo pAEL, 
NoS TErMoS Do ArT.º 101.º DA LEI Nº 114/2017, 
DE 29 DE DEZEMBro, QuE AprovA A LoE DE 
2018, ATÉ Ao MoNTANTE DE €15.391.380,38 
(QuINZE MILhÕES, TrEZENToS E NovENTA 
E uM MIL, TrEZENToS E oITENTA EuroS E 
TrINTA E oITo CÊNTIMoS)
EDoC/2018/6210
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 Câmara. 
30.01.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, au-
torizar a abertura do procedimento de con-
tratação de um empréstimo de médio/longo 
prazo, para aplicação na liquidação antecipa-
da do empréstimo pAEL, nos termos do art.º 
101º da Lei nº 114/2017, de 29 de dezembro, 
que aprova a LoE de 2018, até ao montante 
de €15.510.038,62 (quinze milhões, quinhentos 
e dez mil, trinta e oito euros e sessenta e dois 
cêntimos), e aprovar a composição da comissão 
de abertura e análise das propostas apresenta-
das e da audiência prévia dos interessados, nos 
termos informados.
propoSTA DE AQuISIçÃo DE TErrENo 
pArA CoNSTruçÃo EM SANTA MArINhA 
(DEvESAS) – vILA NovA DE GAIA, No vALor 
DE € 2.500.000,00 (DoIS MILhÕES E QuI-
NhENToS MIL EuroS)
EDoC/2018/6204
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 Câmara. 
30.01.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a proposta de aquisição de terreno 
para construção, em Santa Marinha (Devesas), 
vila Nova de Gaia, no valor de €2.500.000,00 
(dois milhões e quinhentos mil euros), nos ter-
mos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to a autorização da Assembleia Municipal
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DireÇÃo MUNiCiPAL De iNFrAeSTrUTUrAS 
e eSPAÇoS PÚBLiCoS

poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo NA ruA 
CoNSIGLIErI pEDroSo CoMprEENDIDA EN-
TrE A ruA Do rECANTo E A ruA FoNTE 
LoDoSA – uNIÃo DE FrEGuESIAS DE SANTA 
MArINhA E SÃo pEDro DA AFurADA
EDoC/2017/50741
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 Câmara. 
08.01.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a postura Municipal de Trânsito na rua 
Consiglieri pedroso, compreendida entre a rua 
do recanto e rua Fonte Lodosa, união de Fre-
guesias de Santa Marinha e São pedro da Afu-
rada, nos termos informados.
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo NA ruA 
NoSSA SENhorA DAS NECESSIDADES - FrE-
GuESIA DE SÃo FÉLIX DA MArINhA
EDoC/2017/59249
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 Câmara. 
08.01.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a postura Municipal de Trânsito na rua 
Nossa Senhora das Necessidades, freguesia de 
S. Félix da Marinha, nos termos informados.
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo NA ruA 
DA CApELA – FrEGuESIA DE CANIDELo
EDoC/2017/61505
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 Câmara. 
08.01.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a postura Municipal de Trânsito na rua 
da Capela, freguesia de Canidelo, nos termos 
informados.
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo NA ruA 
DAS ChIEIrAS – FrEGuESIA DE CANIDELo
EDoC/2017/65779
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 Câmara. 
18.01.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a postura Municipal de Trânsito na rua 
das Chieiras, freguesia de Canidelo, nos termos 
informados.
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo NA ruA 
SENhor Do CALvÁrIo – pASSAGEM Do Tro-
ço CoMprEENDIDo ENTrE A ruA DA BoA-
vISTA (E.N.D. 1-15) E o NÚMEro DE poLÍCIA 
75– FrEGuESIA DE ArCoZELo
EDoC/2018/712
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 Câmara. 
28.01.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a postura Municipal de Trânsito na rua 
do Calvário, passagem do troço compreendido 
entre a rua da Boavista (E.N.D. 1-15) e o número 
de polícia 75, freguesia de Arcozelo, nos termos 
informados.
poSTurAS MuNICIpAIS DE TrâNSITo NA  
FrEGuESIA DE ArCoZELo
EDoC/2018/770
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 Câmara. 
18.01.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar as posturas Municipais de Trânsito, nos 
termos informados.
poSTurAS MuNICIpAIS DE TrâNSITo NA 
ruA DA LAvourA, ruA DA CABINE E ruA DE 
S. pEDro, FrEGuESIA DA MADALENA E ruA 
DAS LAvourAS E ruA DA FoNTINhA, uNIÃo 
DE FrEGuESIAS DE GrIJÓ E SErMoNDE
EDoC/2016/47995
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 Câmara. 
29.01.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar as posturas Municipais de Trânsito na 
rua da Lavoura, rua da Cabine e rua de S. pe-
dro, freguesia da Madalena e rua das Lavouras 
e rua da Fontinha, união de Freguesias de Grijó 
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e Sermonde, nos termos informados.
rEQuALIFICAçÃo DA AvENIDA ANTÓNIo 
CoELho MorEIrA, ENTrE A ruA NovA Do 
pAço (A SuL) E A ruA MANuEL MorEIrA DA 
CoSTA JuNIor (A NorTE) – uNIÃo DAS FrE-
GuESIAS DE GuLpILhArES E vALADArES
EDoC/2017/44239
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 Câmara. 
16.01.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, aprovar o projeto da requalificação da 
Avenida António Coelho Moreira, entre a rua 
Nova do paço (a Sul) e a rua Manuel Moreira 
da Costa Júnior (a norte), união de Freguesias 
de Gulpilhares e valadares, nos termos informa-
dos.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DA 
TAXA rEFErENTE À prorroGAçÃo DE prA-
Zo DA INTErrupçÃo DE TrâNSITo NA ruA 
FoNTE vELhA - MAFAMuDE, No vALor DE 
€ 1.496,25 (MIL QuATroCENToS E NovENTA 
E SEIS EuroS E vINTE E CINCo CÊNTIMoS), 
SoLICITADo pELA JuNTA DE FrEGuESIA DE 
MAFAMuDE
EDoC/2017/60004
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 Câmara. 
29.01.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento da 
taxa referente à prorrogação de prazo da inter-
rupção de trânsito na rua Fonte velha - Mafa-
mude, no valor de € 1.496,25 (mil quatrocentos 
e noventa e seis euros e vinte e cinco cêntimos), 
solicitado pela Junta de Freguesia de Mafamu-
de, nos termos informados.

DireÇÃo MUNiCiPAL PArA A iNCLUSÃo 
SoCiAL

pEDIDo DE rESTITuIçÃo Do vALor DE € 
995.86 (NovECENToS E NovENTA E CINCo 
EuroS E oITENTA E SEIS CÊNTIMoS) DEvI-
DoS pELA uTILIZAçÃo Do pAvILhÃo MuNI-
CIpAL DA MADALENA, SoLICITADo pELA Ju-

vENTuDE DESporTIvA DE GAIA 
EDoC/2017/49191
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 Câmara. 
29.01.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de restituição do valor de € 
995,86 (novecentos e noventa e cinco euros e 
oitenta e seis cêntimos), devidos pela utilização 
do pavilhão Municipal da Madalena, solicitado 
pela Juventude Desportiva de Gaia, nos termos 
informados.
ENCArGoS Do ANo LETIvo 2017/2018 No 
âMBITo Do proToCoLo GAI@prENDE +
EDoC/2018/6530
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 Câmara. 
29.01.2018”
o Sr. vereador Dr. Duarte António reis Besteiro 
relativamente ao mapa apresentado com o so-
matório de valores, perguntou se em relação ao 
ano passado, em igual período, existe uma va-
riação positiva ou negativa, significativa e qual 
a explicação.
o Sr. presidente da Câmara, prof. Dr. Eduardo 
vítor rodrigues disse que o valor aumentou 
e, na sua perspetiva, é uma variação positiva, 
porque corresponde ao aumento do número de 
crianças. Que, neste momento, existem 5.000 
crianças no Gaiaprende+, pelo que, o aumen-
to da contribuição do Município deve-se a esse 
aumento.
o Sr. vereador Dr. Duarte António reis Besteiro 
perguntou qual o valor equivalente no ano an-
terior.
o Sr. presidente da Câmara, prof. Dr. Eduardo 
vítor rodrigues disse que era cerca de 800 
crianças menos, pelo que, se estará a falar numa 
variação que corresponderá no valor global do 
projeto a cerca de 50.000 euros, à volta dos 
10%, porque o primeiro trimestre inclui também 
as férias de Natal.
o Sr. vereador Dr. José Joaquim Cancela Moura 
disse que houve outras ocasiões em que hou-
ve a revisão do orçamento inicial do projeto 
e que foi presente a reunião de Câmara, com 
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uma fundamentação e uma projeção sobre os 
orçamentos relativamente a anos anteriores e 
a anos seguintes. Que no presente documento 
há um repositório apenas de valores e não es-
tará só em causa o aumento dos alunos, mas 
também aquilo que é o protocolado com as 
entidades gestoras. perguntou se estes valores 
fundamentam-se concretamente só no núme-
ro de alunos e se as atividades extracurricula-
res ou de enriquecimento escolar são maiores 
ou menores. Que este relatório fundamentado, 
que antes foi apresentado em reunião de Câ-
mara, por exemplo, em Fevereiro de 2017, foi 
retificado o orçamento que era inicialmente 
de 280.000 euros para 466.900 euros. Disse 
que havia um relatório que pelo menos esta-
va junto e fazia esta projeção. Que analisou o 
regulamento do Gaiaprende+, o qual é genéri-
co, porque o valor da inscrição anual e todas 
as demais condições são fixadas pela Câmara 
Municipal todos os anos e até fixação destes 
valores, pode determinar uma comparticipação 
maior ou menor da Câmara Municipal, porque o 
projeto, apesar de estar indexado aos escalões 
de apoio social, começou com um determina-
do valor inicial e depois foi reduzido. Que, nes-
te momento, não sabe qual o valor que vai ser 
praticado para o ano letivo de 2017/2018. Que 
sabe que em 2016/2017 seria de 15,00 € para o 
escalão A, 20,00€ para o escalão B e aqueles 
que não tinham escalão seria 37,50 €, acrescido 
de um seguro anual de 15,00 €. perguntou, e 
tendo em consideração esta equação, se estes 
valores apresentados e o orçamento, tiveram 
isso em conta ou não deveria ser apresentado, 
tendo em conta esta projeção destas variantes. 
o Sr. presidente da Câmara, prof. Dr. Eduardo 
vítor rodrigues disse que no ano passado, em 
Fevereiro, foi apresentada uma variação brutal, 
que foi mais de 50%, porque o ano passado foi 
feito um programa piloto que este ano apare-
ceu autonomizado que é o Gaiaprende+i, que 
versa 400/500 crianças e que, neste momen-
to, custa tanto à Câmara como o Gaiaprende+ 
para 5.000 crianças, porque se está a falar de 
crianças com necessidades educativas espe-
ciais, cujas terapias e transportes, são brutal-
mente mais caros e, por opção da Câmara, não 
foi alterado este ano. Que entendeu-se não 
cobrar nada, desde as refeições aos transpor-

tes e às terapias e seja qual for o escalão so-
cial e escolar. Que o ano passado, ocorreu um 
aumento de 200.000 euros, porque iniciou-se 
o projeto-piloto. Que a Câmara Municipal não 
vai estipular nenhum valor daqui para a frente, 
porque o valor está estipulado e ele transitou 
para este ano. Disse que a comparticipação dos 
pais é exatamente a mesma e não houve qual-
quer alteração e não há a possibilidade de nes-
te valor, estar contida nenhuma imputação às 
IpSS’s, porque elas não recebem nem overhead 
nem phi pela gestão do programa. Que a conta 
apresentada da comparticipação das crianças, 
é a conta que recebem, não há nenhum paga-
mento às IpSS’s. Disse que este assunto mere-
ceria um empenho maior do que a mera leitura 
do regulamento e, sendo um assunto novo para 
os vereadores recentes neste Executivo, solici-
tou à Srª vereadora responsável pelo pelouro, 
que agendasse com os Srs. vereadores uma vi-
sita ao funcionamento concreto do programa, 
para desmistificar o mito de que as IpSS’s estão 
a receber dinheiro e que os valores são maio-
res ou menores. Que os pais pagam o mesmo e 
as crianças são suportadas na base do escalão 
de ação social escolar das refeições, pelo que, 
não há escalão novo e as IpSS’s trabalham lo-
calmente este tipo de projetos. relativamente 
às atividades, mantêm-se as mesmas quer no 
Gaiaprende+i quer no Gaiaprende+, contudo, às 
vezes ocorre a inclusão de algumas atividades 
de atelier, de caráter trimestral que são feitas 
em outsourcing, com contratação externa, mas 
não há nenhuma variação de atividades, apesar 
de estar projetadas novas atividades para o fu-
turo, com a incorporação do Gaiapende+ e com 
o Gaiaexperimenta+, que é um novo programa 
que está a ser preparado para o próximo ano 
letivo, para os 2º e 3º ciclos. Disse que a única 
alteração que existe, é o aumento do número 
de alunos. Quanto ao relatório, disse que a Câ-
mara Municipal, no final de cada ano, apresenta 
um relatório de execução. Que uma vez que o 
relatório é aprovado trimestralmente para per-
mitir que as IpSS’s não percam liquidez, porque 
estão a assumir todas estas despesas e só rece-
bem o valor pago pelos pais, a Câmara Munici-
pal está a fazer um pagamento por antecipação 
do primeiro trimestre. Que se o Sr. vereador 
pretender um relatório daquilo que foi feito no 
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primeiro trimestre, ele lhe será fornecido. Que o 
relatório não está incorporado no presente do-
cumento, porque nunca o foi. Disse que no ano 
passado, foi incorporado um relatório de execu-
ção para prever o Gaiaprende+i e este ano não 
é incorporado, porque o Gaiaprende+i já está 
aprovado.
o Sr. vereador Dr. José Joaquim Cancela Moura 
disse que a proposta que tem, de revisão do 
relatório do ano passado, refere-se apenas ao 
Gaiaprende+, o qual tem um relatório do proje-
to e refere um aumento de mais de 50%. Disse 
que esteve em algumas instituições e que terá 
perguntado se utilizavam os técnicos próprios 
ou se contratavam terceiros. Que lhe foi dito 
que os técnicos próprios não eram suficientes 
e que por vezes contratavam terceiros e que 
tinham dificuldade em distribuir o valor dos 
seus técnicos pelo projeto e pelas atividades 
próprias da instituição. Que como esta revisão 
de orçamento, apresentada em Fevereiro/2017, 
teve em consideração as férias como um novo 
encargo e reportava a um conjunto de elemen-
tos um pouco mais completos, por instituição 
e relativos aos anos de 2015, 2016 e 2017, en-
tendeu ser importante colocar as questões que 
colocou. 
o Sr. presidente da Câmara, prof. Dr. Eduardo ví-
tor rodrigues disse que já deu indicações à Srª 
vereadora responsável pelo pelouro para colo-
car no email do Sr. vereador, o relatório. Que o 
que referiu é que no ano passado, em Fevereiro, 
a Câmara Municipal teve de fazer a revisão do 
Gaiaprende+ para incorporar o projeto-piloto 
que veio dar origem ao Gaiaprende+i, ou seja, 
o que se fez foi incorporar, no Gaiaprende+, os 
valores com a ocupação das crianças junto da 
AppACDM e da Cercigaia, que começaram nas 
férias de Natal de 2016 e imputou-se esses va-
lores ao Gaiaprende+, como projeto-piloto que 
veio dar origem ao Gaiaprende+i. Que este ano 
foi feito de forma diferente, dividiu-se os dois 
projetos, porque o Gaiaprende+i já não é um 
projeto-piloto, mas sim um projeto. Que no ano 
passado, o projeto apareceu contabilisticamen-
te e do ponto de vista programático, incluído no 
Gaiaprende+. Que a razão por que se dividiu, foi 
porque o Gaiaprende+, pela sua especificidade 
de gratuitidade de tudo, não pode estar mistu-
rado com Gaiaprende+não i, que tem a com-

participação dos pais. Disse que houve um au-
mento, porque se fez o piloto do Gaiaprende+i. 
Quanto à questão do relatório, disse que o mes-
mo será entregue ao Sr. vereador. relativamen-
te aos técnicos nas IpSS’s, disse que convêm 
distinguir duas situações: uma coisa é a coor-
denadora da IpSS ou a psicóloga da IpSS’s que, 
no âmbito das suas tarefas na IpSS, liberta 2 ou 
3 horas por dia para estar afeta ao programa e 
os valores estão relacionados com o desempe-
nho da técnica; outra são os técnicos que es-
tão nas escolas, nomeadamente, animadores e 
assistentes operacionais, que são contratados 
expressamente para o Gaiaprende+.
o Sr. presidente da Câmara, prof. Dr. Eduardo 
vítor rodrigues ausentou-se da reunião de Câ-
mara.
Deliberação: Deliberado por maioria, por 8 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, aprovar o orçamento do programa 
Gaiaprende+ para o ano civil de 2018 com as 
seguintes entidades: Centro Social paroquial 
da Igreja Senhor da vera Cruz do Candal; As-
sociação de Solidariedade da Madalena; Abrigo 
Seguro – Associação de Solidariedade Social 
IpSS; Centro Social de Coimbrões; olival So-
cial – Associação para o Desenvolvimento de 
olival; Centro Social de Sandim; Centro Social 
paroquial S. Salvador de Grijó; Espaço Atlânti-
co, Formação Financeira, S.A.; Cooperativa de 
Solidariedade Social Sol Maior e Centro Social e 
paroquial de Santo André de Canidelo, nos ter-
mos informados.
o Sr. presidente da Câmara, prof. Dr. Eduardo 
vítor rodrigues entrou na reunião de Câmara.
rELATÓrIo No âMBITo Do proToCoLo 
GAI@prENDE + ( i )- CErCIGAIA E AppACDM
EDoC/2018/6270
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 Câmara. 
29.01.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 
votos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/
pSD.CDS/pp, aprovar o relatório no âmbito do 
protocolo Gai@prende+(i) relativo à Cercigaia 
Cooperativa para a Educação e reabilitação 
de Cidadãos Inadaptados) e AppACDM, - Gaia 
(Associação portuguesa de pais e Amigos do 
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Cidadão Deficiente Mental), nos termos infor-
mados.
ANuLAçÃo DE DÍvIDA, por FATurAçÃo IN-
DEvIDA, No vALor DE €17,00 (DEZASSETE 
EuroS) rELATIvA À uTILIZAçÃo DA pISCINA 
MuNICIpAL AurorA CuNhA, por SuSANA 
CArDoSo
EDoC/2018/2473
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 50, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
28.01.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a anulação da dívida da utente da pis-
cina Municipal Aurora Cunha, Susana Cardoso, 
no valor de €17,00 (dezassete euros), por fatu-
ração indevida, nos termos informados.
ANuLAçÃo DE DÍvIDA, por FATurAçÃo IN-
DEvIDA, No vALor DE €17,00 (DEZASSETE 
EuroS) rELATIvA À uTILIZAçÃo DA pISCI-
NA MuNICIpAL AurorA CuNhA, por ToMÁS 
ANTÓNIo MorEIrA pErEIrINhA
EDoC/2018/2500
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 Câmara. 
28.01.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a anulação da dívida do utente da pis-
cina Municipal Aurora Cunha, Tomás António 
Moreira pereirinha, no valor de €17,00 (dezas-
sete euros), relativa ao mês de maio de 2017, 
por processamento indevido, nos termos infor-
mados. 
ANuLAçÃo DE DÍvIDA, por FATurAçÃo IN-
DEvIDA, No vALor DE €17,00 (DEZASSETE 
EuroS) rELATIvA À uTILIZAçÃo DA pISCI-
NA MuNICIpAL AurorA CuNhA, por CLArA 
SoFIA FoNTES SILvA
EDoC/2018/2323
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 Câmara. 
28.01.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a anulação da dívida da utente da pisci-
na Municipal Aurora Cunha, Clara Sofia Fontes 

Silva, no valor de €17,00 (dezassete euros), por 
faturação indevida, nos termos informados.
ANuLAçÃo DE DÍvIDA, por FATurAçÃo IN-
DEvIDA, No vALor DE €17,00 (DEZASSETE 
EuroS) rELATIvA À uTILIZAçÃo DA pISCINA 
MuNICIpAL AurorA CuNhA, por MArIA AL-
BErTINA GoMES pErEIrINhA
EDoC/2018/2498
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 Câmara. 
28.01.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a anulação da dívida da utente da pisci-
na Municipal Aurora Cunha, Maria Albertina Go-
mes pereirinha, no valor de €17,00 (dezassete 
euros), devido a falha no serviço de faturação, 
nos termos informados.
ANuLAçÃo DE DÍvIDA, por FATurAçÃo IN-
DEvIDA, No vALor DE €14,50 (CATorZE Eu-
roS E CINQuENTA CÊNTIMoS) rELATIvA À 
uTILIZAçÃo DA pISCINA MuNICIpAL AurorA 
CuNhA, por SANTIAGo pEDroSA CASIMIro
EDoC/2018/2317
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 Câmara. 
28.01.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a anulação da dívida do utente do pis-
cina Municipal Aurora Cunha, Santiago pedrosa 
Casimiro, no valor de €14,50 (catorze euros e 
cinquenta cêntimos), por faturação indevida, 
nos termos informados.
ANuLAçÃo DE DÍvIDA, por FATurAçÃo IN-
DEvIDA, No vALor DE €22,00 (vINTE E DoIS 
EuroS) rELATIvA À uTILIZAçÃo DA pISCI-
NA MuNICIpAL MArAvEDI, por MArIANA DA 
FoNSECA rIBEIro
EDoC/2018/2553
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 Câmara. 
28.01.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a anulação da dívida da utente da pis-
cina Municipal Maravedi, Mariana da Fonseca 
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ribeiro, no valor de €22,00 (vinte e dois euros), 
por faturação indevida, nos termos informados.
ANuLAçÃo DE DÍvIDA, por FATurAçÃo IN-
DEvIDA, No vALor DE €27,00 (vINTE E SETE 
EuroS) rELATIvA À uTILIZAçÃo DA pISCINA 
MuNICIpAL MArAvEDI, por SILvINA DA CoN-
CEIçÃo pINTo SoArES
EDoC/2018/2250
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 Câmara. 
28.01.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a anulação da dívida da utente da piscina 
Municipal Maravedi, Silvina da Conceição pinto 
Soares, no valor de €27,00 (vinte e sete euros), 
por faturação indevida, nos termos informados.
ANuLAçÃo DE DÍvIDA, por FATurAçÃo 
INDEvIDA, No vALor DE €256,00 (DuZEN-
ToS E CINQuENTA E SEIS EuroS) rELATIvA 
À uTILIZAçÃo DA pISCINA MuNICIpAL DA 
GrANJA, por pAuLA MArIA MArQuES Cou-
To GoMES
EDoC/2018/2230
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 Câmara. 
28.01.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a anulação da dívida da utente da pis-
cina Municipal da Granja, paula Maria Marques 
Couto Gomes, no valor de €256,00 (duzentos e 
cinquenta e seis euros), por faturação indevida, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DA 
TAXA A TÍTuLo DA LICENçA DE CoNSTru-
çÃo E MuNICIpAL DE urBANIZAçÃo, SoLI-
CITADo por pEDro MIGuEL QuEIrÓS MoN-
TEIro
EDoC/2017/62409
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 Câmara. 
18.01.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, in-
deferir o pedido de dispensa de pagamento da 
taxa a título da licença de construção e munici-

pal de urbanização, solicitado por pedro Miguel 
Queirós Monteiro, nos termos informados.
ATrIBuIçÃo DE DIrEIToS DE oCupAçÃo 
por ATo pÚBLICo – AprovAçÃo E CALEN-
DArIZAçÃo ANuAL
EDoC/2018/3170
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 Câmara. 
28.01.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar, nos termos informados, o seguinte:
A) A realização de hasta pública para a atribui-
ção de direitos de ocupação e exploração, pelo 
prazo de 5 anos, das seguintes lojas municipais:
- Dois módulos comerciais destinados a talho/
charcutaria, localizados no Mercado da Afura-
da;
- um módulo comercial destinado a talho/char-
cutaria, localizado na Feira dos Carvalhos.
B) o valor base de licitação será de 40€, com 
lanços mínimos de 10€.
C) A comissão da hasta pública será constituí-
da por:
presidente – Cláudia Teixeira
1ª vogal – Maria José Necho
2ª vogal – Fátima Colaço
vogal Suplente – vitória Miranda
vogal Suplente – Isabel Costa
hASTA pÚBLICA pArA ATrIBuIçÃo Do DIrEI-
To TEMporÁrIo DE oCupAçÃo E EXpLorA-
çÃo DE QuIoSQuES MuNICIpAIS
EDoC/2018/4305
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 Câmara. 
28.01.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar, nos termos informados, o seguinte:
A) A adjudicação dos seguintes quiosques mu-
nicipais:
- rua Conceição Fernandes – uF Mafamude e 
vilar do paraíso;
- rua Barão do Corvo – uF Santa Marinha e Afu-
rada;
- rua do Alquebre – uF Serzedo e perosinho;
- Av. Gago Coutinho/Alam. Sr. da pedra – uF 
Gulpilhares e valadares;
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- Largo do Moeiro – uF pedroso e Seixezelo;
- rua de vila d’Este – Freguesia de vilar de An-
dorinho;
- rua 25 de Abril/Largo de Brandariz – uF Ser-
zedo e perosinho
B) A adjudicação será efetuada através de lici-
tação em hasta pública e pelo valor mais eleva-
do que resultar da licitação;
C) A realização do ato público será feito através 
do programa de procedimento;
D) Dois dos quiosques a atribuir serão adjudi-
cados, prioritariamente, a interessados que se 
encontrem em situação de grande vulnerabi-
lidade social, tal como desemprego de longa 
duração e mobilidade limitada/condicionada, 
mediante prova da situação que alegam;
E) A Comissão da hasta pública será constituí-
da pelos seguintes membros:
presidente – Cláudia Teixeira
1ª vogal – Nuno Silva
2ª vogal – Fátima Colaço
vogal Suplente – Maria José Necho
vogal Suplente – Isabel Costa
ATrIBuIçÃo DoS ESCALÕES A E B DA AçÃo 
SoCIAL ESCoLAr – ANo LETIvo 2017-2018
EDoC/2018/4805
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 Câmara. 
28.01.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 
votos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/
pSD.CDS/pp, aprovar a atribuição dos escalões 
A e B da ação social escolar aos alunos cons-
tantes nas tabelas anexas à Informação INT-
-CMvNG/2018/2708 de 24 de janeiro de 2018.
AuTorIZAçÃo DE uTILIZAçÃo DE vErBA 
CATIvA EM CArTÃo DE NATAçÃo/BANhoS 
LIvrES, NA pISCINA MuNICIpAL DA GrANJA, 
SoLICITADo por ANDrEIA TAvArES
EDoC/2017/57388
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 Câmara. 
28.01.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, au-
torizar a utilização de verba cativa em cartão 
de natação/banhos livres, na piscina Municipal 

da Granja, solicitado por Andreia Tavares, nos 
termos informados.

DireÇÃo MUNiCiPAL De UrBANiSMo e AM-
BieNTe

rEvISÃo oFICIoSA EFETuADA pELA voDA-
FoNE porTuGAL – CoMuNICAçÕES pES-
SoAIS, S.A. rELATIvA À LIQuIDAçÃo DA 
TAXA DEvIDA pELA INSTALAçÃo DAS IN-
FrAESTruTurAS DE ESTAçÕES DE rADIo-
CoMuNICAçÕES E rESpETIvoS ACESSÓrIoS 
- proC. 1105/17-ANT
EDoC/2018/576
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 Câmara. Tomei 
conhecimento. 08.01.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, indeferir o pedido de revisão oficiosa 
efetuada pela vodafone portugal – Comunica-
ções pessoais, SA, procº 1105/17 - ANT e man-
ter o despacho superior de 25 de maio de 2017, 
que determinou a notificação da requerente da 
liquidação da taxa devida pela instalação das 
infraestruturas de estações de radiocomunica-
ções e respetivos acessórios em questão, no 
montante total de € 120.662,00, relativa ao ano 
de 2017, nos termos informados.
pEDIDo DE CErTIDÃo DE CoNSTITuIçÃo DE 
rEGIME DE CoMproprIEDADE, SoLICITADo 
por vASCo ALEXANDrE DE SÁ BApTISTA – 
proC. 6566/17 – CErT – uNIÃo DE FrEGuE-
SIAS DE SANDIM, oLIvAL, LEvEr E CrESTu-
MA
EDoC/2018/2569
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.16.01.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, aprovar a emissão de certidão onde 
conste parecer favorável à constituição do re-
gime de compropriedade sobre o prédio sito 
na rua de vila Meã com a rua do rodelo, da 
união de Freguesias de Sandim, olival, Lever e 
Crestuma, inscrito na matriz predial rústica sob 
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o artigo nº 2828, descrito na 2ª Conservatória 
do registo predial sob o nº 1826/19961128,  nos 
termos informados.
rECLAMAçÃo – LIQuIDAçÃo DE TAXA DEvI-
DA pELA INSTALAçÃo E FuNCIoNAMENTo 
DE poSTo DE ABASTECIMENTo DE CoMBuS-
TÍvEIS, SoLICITADo por CASTELA E CASTE-
LA, S.A. – proCESSo 1142/17-pC, FrEGuESIA 
DE CANELAS
EDoC/2018/5798
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 Câmara. 
29.01.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 
votos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/
pSD.CDS/pp, indeferir a reclamação efetuada 
por Castela e Castela, S.A., procº 1142/17 – pC, 
freguesia de Canelas e manter o despacho do 
Sr. vice-presidente de 30 de outubro de 2017, 
que determinou a notificação da requerente 
da liquidação da taxa devida pela instalação e 
funcionamento de posto de abastecimento de 
combustíveis, no montante de € 1.500,00, re-
lativa ao ano de 2017, nos termos informados.
rECLAMAçÃo – LIQuIDAçÃo DE TAXA DEvI-
DA pELA INSTALAçÃo E FuNCIoNAMENTo 
DE poSTo DE ABASTECIMENTo DE CoMBuS-
TÍvEIS, SoLICITADo por F. oLIvEIrA MAr-
TINS E CoMpANhIA, S.A. – proCESSo 1121/17-
pC, FrEGuESIA DE oLIvEIrA Do Douro
EDoC/2018/5812
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 Câmara. 
29.01.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 
votos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/
pSD.CDS/pp, indeferir a reclamação graciosa 
efetuada por F. oliveira Martins & Companhia, 
S.A. proc.º 1121/17 – pC, freguesia de oliveira do 
Douro e manter o despacho do Sr. vice-presi-
dente de 25 de maio de 2017, que determinou a 
notificação da requerente da liquidação da taxa 
devida pela instalação e funcionamento de pos-
to de abastecimento de combustíveis, no mon-
tante de € 5.000,00, relativa ao ano de 2017, 
nos termos informados.

INDEFErIMENTo DA rECLAMAçÃo rELATI-
vA Ao pEDIDo DE LEGALIZAçÃo DE oBrAS 
DE INSTALAçÃo DE BArrEIrA ACÚSTICA, 
AprESENTADA por MANuEL CABrAL FEr-
NANDES – proCESSo 1532/17 – LEG, FrEGuE-
SIA DE pEDroSo E SEIXEZELo
EDoC/2018/5713
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 Câmara. 
29.01.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, indeferir a reclamação efetuada por 
Manuel Cabral Fernandes., proc.º 1532/17 – LEG, 
união de Freguesias de pedroso e Seixezelo 
relativa ao pedido de legalização de obras de 
instalação de barreira acústica, nos termos in-
formados.
pEDIDo DE rEDuçÃo Do pAGAMENTo DA 
TAXA MuNICIpAL DE urBANIZAçÃo, No vA-
Lor ToTAL DE € 1.414,29 (MIL QuATroCEN-
ToS E CATorZE EuroS E vINTE E NovE CÊN-
TIMoS) E INDEFErIMENTo Do pEDIDo DE 
rEDuçÃo DA TAXA DE LICENçA DE CoNS-
TruçÃo, No vALor DE € 692,58 (SEISCEN-
ToS E NovENTA E DoIS EuroS E CINQuENTA 
E oITo CÊNTIMoS)  SoLICITADo por DIANA 
SILvA pINho – TrANSporTE DE MErCADo-
rIA, uNIpESSoAL LDA – proCº 1378/16 – LEG 
– uNIÃo DAS FrEGuESIAS DE GrIJÓ E SEr-
MoNDE
EDoC/2018/5719
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 Câmara. 
29.01.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, aprovar o pedido de redução em 50% 
do pagamento da taxa a título de taxa muni-
cipal de urbanização, no montante global de 
€ 1.414,29 (mil quatrocentos e catorze euros e 
vinte e nove cêntimos), nos termos do regime 
excecional de dispensa de pagamento de taxas 
devidas por operações urbanísticas objeto de 
legalização e indeferir o pedido de redução da 
taxa a título de licença de construção no valor 
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de € 692,58 (seiscentos e noventa e dois eu-
ros e cinquenta e oito cêntimos), solicitado por 
Diana Silva pinho – Transportes de Mercadoria, 
unipessoal Ld.ª – proc.º 1378/16 – LEG, união 
de Freguesias de Grijó e Sermonde, nos termos 
informados.
pEDIDo DE rEDuçÃo Do pAGAMENTo DA 
TAXA MuNICIpAL DE urBANIZAçÃo, No 
vALor ToTAL DE € 2.206,84 (DoIS MIL Du-
ZENToS E SEIS EuroS E oITENTA E QuATro 
CÊNTIMoS) E INDEFErIMENTo Do pEDIDo DE 
rEDuçÃo DA TAXA DE LICENçA DE CoNS-
TruçÃo, No vALor DE € 771,00 (SETECEN-
ToS E SETENTA E uM EuroS) SoLICITADo 
por JoAQuIM MorEIrA SANToS – proC.º 
3917/16 – pL – uNIÃo DAS FrEGuESIAS DE 
GrIJÓ E SErMoNDE
EDoC/2018/5736
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 Câmara. 
29.01.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, aprovar o pedido de redução em 75% 
do pagamento da taxa a título de taxa munici-
pal de urbanização, no montante global de € 
2.206,84 (dois mil duzentos e seis euros e oi-
tenta e quatro cêntimos), nos termos do regime 
excecional de dispensa de pagamento de taxas 
devidas por operações urbanísticas objeto de 
legalização e indeferir o pedido de redução da 
taxa a título de licença de construção no valor 
de € 771,00 (setecentos e setenta e um euros), 
solicitado por Joaquim Moreira Santos – proc.º 
3917/16 - pL, união de Freguesias de Grijó e 
Sermonde, nos termos informados.

GAiUrB UrBANiSMo e HABiTAÇÃo eM
FIXAçÃo DA rENDA MÍNIMA A pAGAr pELoS 
ArrENDATÁrIoS DE hABITAçÕES SoCIAIS 
No âMBITo Do proCESSo DE ATuALIZA-
çÃo GErAL DA rENDA ApoIADA
EDoC/2018/2953
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 Câmara. 
16.01.2018”

Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a fixação do valor de renda mínima a pagar 
pelos arrendatários de habitações sociais, no 
âmbito do processo de revisão geral de rendas, 
nos termos informados.
DESpEJo DE MANuEL ANTÓNIo CASTro SIL-
vA, ArrENDATÁrIo DA hABITAçÃo SITA NA 
ruA QuINTA Do FACAS, BLoCo 5, ENTrADA 
51 – 1º DTo, FrEGuESIA DE SÃo FÉLIX DA MA-
rINhA
EDoC/2018/1599
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. 
18.01.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, aprovar o despejo de Manuel António 
Castro Silva, arrendatário da habitação sita na 
rua Quinta do Facas, Bloco 5, Entrada 51 – 1º 
Dto, freguesia de São Félix da Marinha, nos ter-
mos da Informação nº 23.17.DAJ.hAB e respeti-
vo relatório Final.
rELATÓrIo DE opErAçÕES urBANÍSTICAS – 
DEZEMBro DE 2017
EDoC/2018/4735
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 Câmara. 
28.01.2018”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.

DiverSoS
Foi presente o rESuMo DIÁrIo DE TESourA-
rIA que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
73, apenas no original.
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
E nada mais havendo a tratar, quando eram 16 
horas e 15 minutos, o Senhor presidente de-
clarou encerrada a reunião, da qual se elabo-
rou a presente ata aprovada, por unanimidade, 
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 2017.10.21.    
E eu, Manuela Fernanda da rocha Garrido, Di-
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retora Municipal de Administração e Finanças e 
Secretária da presente reunião, a subscrevi.
o presidente da Câmara, (Eduardo vítor rodri-
gues)

B.2. ATA 4
rEuNIÃo pÚBLICA DA CâMArA MuNICIpAL 
rEALIZADA NoS pAçoS Do MuNICÍpIo DE 
vILA NovA DE GAIA EM 19 DE FEvErEIro DE 
2018
prESENTES:
- o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues
- o Senhor vereador, Eng.º patrocínio Miguel 
vieira de Azevedo
- A Senhora vereadora, Dra. Maria Elisa vieira 
da Silva Cidade oliveira 
- o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura
- o Senhor vereador, Dr. José Guilherme Sarai-
va de oliveira Aguiar
- o Senhor vereador, Dr. Manuel António Cor-
reia Monteiro
- A Senhora vereadora, Engª. paula Cristina 
Martins Carvalhal
- o Senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro
- o Senhor vereador, Arq. José valentim pinto 
Miranda
- o Senhor vereador, Dr. Elísio Ferreira pinto
- A Senhora vereadora, Dra. Marina raquel Lo-
pes Mendes Ascensão
prESIDIu À rEuNIÃo: 
- o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues 
SECrETArIou A rEuNIÃo: 
- A Senhora  Diretora Municipal de Administra-
ção e Finanças, Dra. Manuela Garrido
horA DA ABErTurA: 16 horas e 10 minutos.
horA DE ENCErrAMENTo: 18 horas e 20 mi-
nutos.

pErÍoDo ANTES DA orDEM Do DIA
poNTo prÉvIo Nº 1

o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura fez a seguinte intervenção:
“Centro de Inspeções de veículos
A abertura de Centros de Inspeção Técnica de 
veículos (CITv) é regulada pela Lei n.º 11/2011, 

de 26 de abril, alterada pelo Decreto-Lei n.º 
26/2013, de 19 de fevereiro, competindo ao Ins-
tituto da Mobilidade e dos Transportes, I.p. (IMT, 
I.p.), a aprovação dos centros de inspeção.
No último concurso, a apresentação de can-
didaturas junto do IMT, I.p., decorreu em 2013, 
sendo necessária para a instrução do processo 
a apresentação de Certidão emitida pela Câ-
mara Municipal a comprovar de modo claro e 
inequívoco que o local reúne as condições ne-
cessárias para a instalação de um CITv.
Em termos sintéticos, a abertura de novos cen-
tros de inspeção no concelho de vila Nova de 
Gaia deverá respeitar, obrigatoriamente, todos 
os critérios seguintes (cfr. artigo 2.º da Lei n.º 
11/2011, de 26 de abril, na sua atual redação):
i) um centro de inspeção existente ou aprova-
do por cada 27 500 eleitores inscritos;
ii) Não poderão ser autorizados novos centros 
de inspeção em localizações cuja distância a 
centros de inspeção já existentes ou aprovados 
e situados dentro dos limites do concelho seja 
inferior a 5 km medidos em linha reta por pon-
tos de coordenadas GpS entre centros de ins-
peção.
Deste concurso resultaram as seguintes deci-
sões para o concelho de vila Nova de Gaia, pa-
tentes no site IMT, I.p.
reitera-se que para todas estas candidaturas 
aprovadas, foi obrigatoriamente apresentada 
Certidão emitida pela Câmara Municipal de vila 
Nova de Gaia a comprovar de modo claro e ine-
quívoco que o local reúne as condições neces-
sárias para a instalação de um CITv.
Das candidaturas aprovadas, salienta-se as 
mais próximas da praia da Granja:
2 – ISpENorDESTE – 41°02'29.69"N 
8°38'49.35"W
3 – INSpAuTo – 41°02'5.37"N 8°38'43.61"W
5 – MAGALhÃES ToMÉ E roChA Lda. (CAr-
TEST) –  41°02'52.88"N 8°38'46.71"W
A candidatura mais a Norte, identificada com 
o n.º 5, refere-se a um CITv que já se encontra 
edificado, sito em Arcozelo.
A identificada com o n.º 2, insere-se no terreno, 
onde em 2007, foi ilegalmente demolida a vi-
venda de veraneio que um dia se chamou vila 
Jane (assim se chamava a mulher de João hen-
rique Andresen, que vendeu a propriedade em 
1925 a José Maria Eça de Queirós, um dos filhos 
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do escritor de os Maias). Este terreno está clas-
sificado na planta de Salvaguardas do pDM de 
vNG como património arquitetónico “Casa do 
escritor Eça de Queiroz – Ar37”, salvaguardada 
com o Nível de proteção Integral (I). 
A candidatura ordenada com o n.º 3, refere-se 
ao CITv que atualmente se encontra em cons-
trução.
Esta última candidatura, em nome da empresa 
INSpAuTo, foi instruída junto do IMT, com cer-
tidão emitida pela CM vNG, nos termos do Des-
pacho de 23/08/2011, proferido pela Exma. Sr.ª 
vereadora Eng.ª Mercês Ferreira, certificando 
que “(…) o terreno localizado na rua da Esta-
ção, freguesia de Arcozelo do Concelho de vila 
Nova de Gaia, assinalado na planta Topográfica 
de localização n.º 2387/11, que segue em anexo 
e faz parte integrante da presente certidão, reú-
ne as condições necessárias para a instalação 
de um edifício de prestação e serviços destina-
do a um centro de inspeção de veículos, desde 
que posteriormente no âmbito de um pedido 
de licenciamento, cumpra a demais legislação 
em vigor. (…)”
A Certidão foi emitida para efeitos do disposto 
no n.º 5 do artigo 4.º da Lei n.º 11/2011 de 26 
de abril, (regime jurídico de acesso e de per-
manência na atividade de inspeção técnica de 
veículos), contudo nos termos do Decreto-Lei 
n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua redação 
à data, que estabelece o regime jurídico da ur-
banização e edificação (rJuE), a Certidão em 
causa, decorre do direito à informação previsto 
no artigo 110.º do rJuE, designadamente, “so-
bre os instrumentos de desenvolvimento e de 
gestão territorial em vigor para determinada 
área do município, bem como das demais con-
dições gerais a que devem obedecer as ope-
rações urbanísticas a que se refere o presente 
diploma”.
Se dúvidas existissem, constata-se que no âm-
bito do procedimento que conduziu à emissão 
da Certidão, não foram consultas as entidades 
que teriam que se pronunciar em razão de lo-
calização.
Deve relevar-se que o direito à informação, pelo 
qual foi emita a mencionada Certidão, não tem 
qualquer caráter vinculativo sobre um eventual 
pedido de licenciamento, à contrario, de um 
pedido de informação prévia, formulado nos 

termos do artigo 14.º do rJuE, que merecendo 
decisão favorável vincula as entidades compe-
tentes na decisão sobre um eventual pedido de 
licenciamento e no controlo sucessivo de ope-
rações urbanísticas sujeitas a comunicação pré-
via, que mesmo assim apenas por um determi-
nado período de tempo (cfr. n.º 1 do artigo 17.º 
do rJuE).
ora o licenciamento das obras de construção 
do edifício, rege-se nos termos do Decreto-Lei 
n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua redação 
atual, que estabelece o regime jurídico da urba-
nização e edificação (rJuE), e define de forma 
inequívoca no seu artigo 67.º que a validade das 
licenças depende da sua conformidade com as 
normas legais e regulamentares aplicáveis em 
vigor à data da sua prática.
A revisão do plano Diretor Municipal (pDM) 
de vila Nova de Gaia, foi publicada no Diário 
da república, através do Aviso n.º 14327/2009 
de 12 de agosto, entrando em vigor no dia 
13/08/2009 e mantendo-se em vigor para a 
área em questão até à presente data.
Deve salientar-se que para o local foi aprovada 
a delimitação da Área de reabilitação urbana 
Aguda/Granja, através do Aviso n.º 3874/2016, 
de 21 de março. A Aru Aguda/Granja não se 
tratando de um instrumento de gestão territo-
rial vinculativo dos particulares, é definidor de 
uma estratégia municipal que deverá ser con-
siderada para a fundamentação do correto en-
quadramento urbano das pretensões.
A 23/08/2017 foi emitido pela Câmara Munici-
pal de vila Nova de Gaia, o alvará de licencia-
mento de obras de construção n.º 450/17, para 
construção de um edifício destinado a “presta-
ção de serviços de inspeção técnica de viatu-
ras”.
De acordo com a planta de ordenamento do 
pDM de vNG o prédio está classificado como 
“Áreas urbanizadas em Transformação de Mo-
radias”.
Nestas áreas o uso dominante é o habitacional, 
os complementares são os equipamentos, ad-
mitindo-se como compatíveis outros usos que 
não contrariem o disposto no artigo 12.º exce-
to armazenagem e indústria (crf. n.º 3 do artigo 
56.º do regulamento do pDM).
Conforme definição de “equipamentos” esta-
belecida pela alínea n) do n.º 1 do artigo 5.º do 
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regulamento do pDM, a “prestação de serviços 
de inspeção técnica de viaturas” é claramente 
excluída desse conceito, não se enquadrando 
assim como um uso complementar, devendo 
necessariamente observar o regime previsto 
para os usos compatíveis.
Neste pressuposto, a viabilização de qualquer 
atividade ou instalação abrangida nos usos 
compatíveis com o uso dominante do solo só 
pode ocorrer quando for considerado que de 
tal viabilização não decorrem riscos para a se-
gurança de pessoas e bens, nem prejuízos ou 
inconvenientes de ordem funcional, ambiental 
ou paisagística (crf. n.º 2 do artigo 12.º do regu-
lamento do pDM).
Desconhecendo o teor da fundamentação téc-
nica justificativa da compatibilização da pre-
tensão com o uso habitacional, apresentada 
pela interessada e assentida pelos serviços 
técnicos da Câmara Municipal, que conduziram 
ao deferimento do pedido de licenciamento, 
apresenta-se, desde já, as razões expostas na 
petição pública - “pela não realização de Cen-
tro Inspeções Automóvel na praia da Granja”, à 
data, com mais de 550 subscritores:
1- Desqualifica a praia da Granja, contrariando 
os próprios objetivos estratégicos do pDM para 
essa área, de reforço de uma componente resi-
dencial de alta qualidade e de qualificação pa-
trimonial, ambiental e paisagística do território 
na faixa litoral do concelho; 
2- Insere-se numa zona residencial, onde ape-
nas é permitida a construção de moradias, equi-
pamentos complementares e usos compatíveis 
com a função habitacional; 
3- Acarreta inconvenientes de ordem funcional 
e ambiental no local uma vez que introduz ruí-
dos e fumos e agrava as condições de trânsito 
e de estacionamento da rua da Estação, já de 
si sujeita a intensa circulação rodoviária, com 
perfil de via muito exíguo, impossível de alterar 
e com o pavimento degradado; 
4- Degrada a paisagem urbana da praia da 
Granja, ao introduzir numa zona “nobre”, a 100 
m do mar, edifício do tipo Armazém Industrial, 
de grande envergadura, que contém, no inte-
rior, várias linhas de inspeção para veículos li-
geiros e pesados e, no exterior, um parque de 
estacionamento/espera; 
5- Introduz usos redundantes e completamente 

desnecessários no local, dada existência de um 
Centro Inspeções Automóvel 1,5 km a norte, na 
Av. pedro hispano, em Arcozelo, que apresenta 
muito pouco movimento e de um outro 2 Km a 
sul, na Av. da Liberdade, em S, Félix da Marinha.
Face ao exposto, sugerimos, como alternativa, 
que seja equacionada/estudada uma solução 
harmoniosa e compatível com o uso residencial 
de qualidade do local, que preserve o interes-
se paisagístico, cultural e histórico da “praia da 
Granja” e contribua para a valorização futura 
deste local. 
Face à adesão aos argumentos apresentados 
e à relevância dos mesmos, poderá concluir-se 
que o senso comum desaconselharia, na área 
em questão, a viabilização de construção de 
uma edificação destinada à “prestação de ser-
viços de inspeção técnica de viaturas”.
Neste contexto, atento a discricionariedade 
ínsita nos critérios gerais de viabilização dos 
usos do solo, e a possibilidade de fundamenta-
ção e implementação de medidas mitigadoras 
de eventuais impactos negativos, por cúmulo, 
seria possível viabilizar, naquela área, a quase 
da totalidade dos usos. Conquanto a Adminis-
tração pública está obrigada a sempre escolher 
os melhores meios para satisfazer o interesse 
público e não pode arriscar, devendo escolher 
e fundamentar a melhor maneira para a prática 
deste tipo de atos.
Aqui chegados, deve salientar-se que nos ter-
mos do n.º 3 do artigo 56.º do regulamento 
do pDM, são expressamente excluídos naque-
las áreas os usos de armazenagem e indústria. 
ora, a edificação aqui contestada, trata-se de 
um edifício com características de armazém de 
grandes dimensões, no qual será prestado um 
serviço de inspeção técnica de veículos, que 
potenciará dinâmicas urbanas que não se coa-
dunam com a escala residencial local, verifican-
do-se em termos funcionais, que esta utilização 
que não se compatibiliza nem complementa o 
uso dominante.
Acrescenta-se ainda, que face às normas atual-
mente em vigor, não é claro se nesta área seria 
admissível a construção de um edifício de gran-
des dimensões (com características de “arma-
zém”) destinado a comércio ou à prestação de 
serviços, contudo, a título exemplificativo, a ser 
possível a instalação de uma grande superfície 
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comercial, com a devida integração paisagísti-
ca, o impacte nas dinâmicas urbanas seria total-
mente distinto e talvez até positivo. A contrário, 
a utilização permitida, só causará impactes ne-
gativos através do agravamento nas condições 
de tráfego rodoviário e da desqualificação ur-
bana e paisagística do local, acarretando ainda 
um custo de oportunidade na resolução de um 
vazio urbano, com uma solução permanente e 
totalmente disfuncional.
De acordo com o plano de ordenamento da 
orla Costeira (pooC) de Caminha-Espinho, 
que abrange a área em análise, qualquer inter-
venção deverá observar o disposto no n.º 1 do 
artigo 22.º do seu regulamento, que se trans-
creve:
Na área de aplicação regulamentar dos pMoT, 
salvo o disposto no número seguinte, mantêm-
-se os parâmetros urbanísticos definidos nestes 
planos, devendo ser tidos em conta os seguin-
tes princípios de orientação: 
a) As edificações localizar-se-ão afastadas, tan-
to quanto possível, da linha de costa;
b) A ocupação urbana próxima do litoral será 
desenvolvida preferencialmente em forma de 
cunha, ou seja, estreitar na proximidade da cos-
ta e alargar para o interior do território;
c) Serão ocupadas prioritariamente as áreas li-
vres, em estado de abandono ou sem uso espe-
cífico relevante, situadas no interior dos aglo-
merados urbanos;
d) Será contido o alastramento urbano desor-
denado;
e) Serão recuperados, renovados ou reconverti-
dos os sectores urbanos degradados;
f) Será reorganizado o tecido industrial e reabi-
litadas as antigas áreas industriais, atribuindo-
-lhes novos usos;
g) Serão respeitadas as características e es-
pecificidades que confiram identidade própria 
aos centros, sectores ou aglomerados urbanos, 
nomeadamente no que se refere ao património 
arquitetónico, paisagístico, histórico ou cultural;
h) Serão mantidas e valorizadas as linhas de 
água, nomeadamente leitos e margens;
i) Será garantida a criação de espaços verdes 
de dimensão adequada;
j) Não é admitida a instalação de indústrias dos 
tipos I e II de acordo com a classificação previs-
ta na legislação aplicável;

k) Nos perímetros urbanos considerados como 
zonas de risco aplica-se o disposto no artigo 
25.º do presente regulamento.
por outro lado, sob proposta da Câmara Muni-
cipal a Assembleia Municipal de vila Nova de 
Gaia, deliberou em 25/02/2016, aprovar a deli-
mitação da Área de reabilitação urbana Agu-
da/Granja, publicitada em no Diário da repúbli-
ca, 2.ª série, através do Aviso n.º 3874/2016, de 
21 de março.
A delimitação da Aru Aguda/Granja abrange a 
terreno em questão, apresentando os seguintes 
objetivos estratégicos:
- Consolidar as unidades urbanas da Aguda e 
da Granja;
- preservar a identidade litoral, valorizando o 
seu património cultural, paisagístico e urbanís-
tico, nomeadamente a rede de espaços públi-
cos;
- Neutralizar a expansão desagregada dos teci-
dos urbanos;
- potenciar oportunidades turísticas no âmbito 
da reabilitação urbana;
- valorizar os eixos panorâmicos sobre o Atlân-
tico;
- Anular o impacto das novas frentes urbanas 
junto à linha do caminho-de-ferro;
- Integrar usos urbanos que sustentem o desen-
volvimento destes espaços urbanos singulares, 
capacitando as comunidades locais e valorizan-
do a sua memória coletiva.
Da consulta à proposta de delimitação da Aru 
Aguda/Granja, elaborada pela Câmara Munici-
pal de vNG, consta nomeadamente:
A coerência como unidade urbana e paisagís-
tica que se pretende delinear neste canal deve 
prever a qualificação das margens, atualmente, 
incaracterísticas e desordenadas, e neutralizar 
os impactos das novas frentes junto à linha de 
caminho-de-ferro, que entretanto se foram per-
mitindo edificar por força da expansão desre-
grada dos tecidos urbanos.
Dos pontos mais representativos agregados a 
este canal, e motivado por este canal, desta-
cam-se os núcleos urbanos Aguda-Granja, cuja 
malha urbana gerou na envolvente uma espa-
cialidade singular, que deve ser diferenciado 
para que, e conjugada com os momentos de 
paragem na estação, possa persistir como refe-
rência deste canal.
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A Granja possui caráter singular no contexto do 
concelho. Esta singularidade vem de um passa-
do privilegiado a nível social e cultural, ligado 
a um estatuto de classe cuja identidade ainda 
hoje se encontra associada à habitação e ao la-
zer.»
(…)
É na resposta a estas expectativas que a estra-
tégia da Aru Aguda-Granja deverá apostar em:
os espaços públicos que estruturam os tecidos 
urbanos da Granja, é o objeto principal da es-
tratégia de regeneração que se pretende imple-
mentar, uma vez que o traçado e o seu desenho 
e ambiente encerram o essencial da sua identi-
dade.
Como espaços planeados, desenhados e es-
truturados, têm que ser salvaguardados e va-
lorizados como referências a consolidar no de-
senvolvimento da cidade atual na sua escala 
supramunicipal.
o caráter balnear e piscatório dos bairros lito-
rais representa a história local e a identidade 
do património cultural concelhio na sua frente 
atlântica. ressaltar as identidades especificas 
desta unidade acentuando e garantindo o equi-
líbrio e a escala urbana deste núcleo, implica 
garantir a interrupção destes tecidos urbanos 
através da salvaguarda e valorização das ribei-
ras atlânticas como espaços intersticiais de ca-
racterísticas ambientais impares.
A estratégia de reabilitação urbana deste bairro 
deverá privilegiar o sentido de unidade, reabili-
tar as tipologias edificadas que marcam a sua 
identidade e valorizar a espacialidade dos ar-
ruamentos que estruturam aquela malha urba-
na, qualificando o ambiente do espaço publico. 
(…)
Estes sítios, muito relevantes quer pela sua gé-
nese histórica, quer em termos da forma como 
se implantam na topografia, devem ser reserva-
dos para a implementação de novos usos, que 
permitam o seu desenvolvimento enquanto es-
paços urbanos singulares a eles associados e 
capacitem as comunidades que neles habitam. 
Estes núcleos e estes espaços urbanos devem 
manter a sua identidade e a sua importância na 
referenciação urbana e da paisagem.
o crescimento e a regeneração destes espaços 
devem ser suportados por uma estrutura de es-
paço público que seja claramente percetível, na 

sua lógica e nas suas hierarquias, e que organi-
ze o território urbano.
A adaptação a novas situações, como no caso 
do entreposto ou de alguns núcleos históricos 
deve implicar uma posição ativa e permanente 
do município, de renovação e inovação. Esta é 
uma condição para a que se conjuguem novas 
formas de parceria.»
CoNCLuSÃo
1. A certidão emitida nos termos do Despacho 
datado de 23/08/2011, não detém o carácter 
vinculativo de um pedido de informação prévia, 
nos termos do rJuE, constituindo um direito à 
informação.
2. A construção de um edifício destinado a 
“prestação de serviços de inspeção técnica de 
viaturas” num terreno delimitado na Aru Agu-
da/Granja, não se coaduna com o documento 
estratégico elaborado e aprovado pelos órgãos 
Municipais (não sabemos se estaria em vigor 
aquando do ato de deferimento do pedido de 
licenciamento ou da aprovação do projeto de 
arquitetura).
3. A pretensão de construção de edifício des-
tinado a “prestação de serviços de inspeção 
técnica de viaturas”, no terreno em questão, 
é suscetível de criar inconvenientes de ordem 
funcional e paisagísticos, não se mostrando 
compatível com o uso dominante, em violação 
do disposto no n.º 3 do artigo 56.º do regula-
mento do pDM, conjugado com o n.º 2 do arti-
go 12.º do mesmo normativo.
4. Considera-se ainda que a intervenção não 
observa a alínea g) do disposto no n.º 1 do ar-
tigo 22.º do regulamento do plano de ordena-
mento da orla Costeira (pooC) de Caminha-
-Espinho, que estabelece: “Serão respeitadas 
as características e especificidades que confi-
ram identidade própria aos centros, sectores ou 
aglomerados urbanos, nomeadamente no que 
se refere ao património arquitetónico, paisagís-
tico, histórico ou cultural”.
Considerando todo o anteriormente exposto, 
solicita-se a v. Exa. que se digne ordenar a de-
claração de nulidade do ato de aprovação do 
projeto de arquitetura, bem como, concomi-
tantemente, revogar e anular a licença de cons-
trução do edifício destinado a “prestação de 
serviços de inspeção técnica de viaturas”, por 
incumprimento do plano Diretor Municipal, pe-



35

 nº 88 | fevereiro 2018 | Boletim municipal

cÂmara municipal

los seguintes motivos:
1. Nos termos do art.º 12.º do regulamento do 
plano Diretor Municipal, por não ser demons-
trado na aprovação do projeto de arquitetura, 
que face a um uso que se não se insere nos usos 
dominantes (habitação), nem nos complemen-
tares (equipamentos) para as Áreas urbaniza-
das em Transformação de Moradias, a devida 
ponderação acerca dos riscos, prejuízos e in-
convenientes de ordem funcional, ambiental e 
paisagística que possam advir;
2. por outro lado e de igual modo, não é justi-
ficada a compatibilidade desta instalação, face 
ao teor mais detalhado da alínea b) do nº. 3, do 
art.º 12º do regulamento do pDM, onde espe-
cificamente se concretizam as situações inde-
sejáveis e que por si constituem motivo de não 
aceitação, independentemente da categoria 
ou subcategoria de espaços onde se inserem, 
nomeadamente os usos ou atividades que “(…) 
perturbem as condições de trânsito e de esta-
cionamento, nomeadamente com operações 
de carga e descarga ou com incomportável 
trânsito de veículos (…)”, com especial relevo 
no presente caso, pois a atividade em causa é 
unicamente relacionada com a inspeção de veí-
culos automóveis ligeiros, pesados e, em breve, 
de motociclos;
3. Na ausência de justificação técnica acerca da 
compatibilidade, nos termos do art.º 12º do re-
gulamento do pDM, elemento obrigatório para 
a aceitação dos usos que não se insiram nos 
usos dominantes e complementares, subsiste 
igualmente o incumprimento do disposto no nº. 
3 do art.º 56.º do regulamento do pDM, bem 
como subsiste a descaraterização das zonas 
em apreço, onde se prevê que sejam “(…) des-
tinadas a edifícios uni ou bifamiliares, isolados, 
geminados ou em banda com ou sem cave co-
mum (…)”, nos termos no nº. 3 do art.º 55º do 
regulamento do pDM;
4. por outro lado, invoca-se ainda o total des-
fasamento desta ocupação com os objetivos 
estratégicos definidos para a Área de reabi-
litação urbana (Aru) da Aguda/Granja, onde 
se pretende potenciar a identidade de núcleos 
importantes e a espacialidade dos arruamentos 
que os estruturam, com uma singularidade no 
panorama municipal, essencialmente em torno 
das atividades residenciais e de lazer, pela rela-

ção com a praia e o mar.
5. De facto, resulta incompatível a admissão 
deste tipo de ocupação em simultâneo com 
uma estratégia de reabilitação e regeneração, 
onde em sentido inverso, se pretende dotar a 
área da Granja e Aguda de melhores instrumen-
tos e incentivos à preservação e renovação de 
espaços ímpares da estrutura urbana municipal, 
que naturalmente não poderão ser sustentados 
em ações especulativas ou desviantes em ter-
mos uso, com especial enfoque numa atividade 
regulada, de inspeção de veículos, onde o valor 
acrescentado em termos urbanísticos é nulo, 
podendo ainda criar constrangimentos adicio-
nais na reformulação prevista dos acessos à 
zona balnear – passagem rodoviária desnive-
lada prevista pelas Infraestruturas de portugal, 
SA.
6. por fim, uma nota adicional acerca da estra-
tégia futura, conforme previsto na proposta de 
alteração ao plano Diretor Municipal, recente-
mente alvo de discussão pública, onde se vis-
lumbra a vontade de desregulação ainda su-
perior dos usos do solo, onde cirurgicamente 
se alteraram conteúdos do regulamento, com 
vista à admissão de todos os usos em zonas 
habitacionais, como sucederá nas Áreas urba-
nizadas de Tipologia de Moradias, deixando de 
vedar o uso industrial e de armazenagem. 
7. pela displicente avaliação que o presente 
caso demonstra, olhamos para o futuro com 
maior preocupação, onde a discricionariedade 
povoará as decisões municipais, sem qualquer 
garantia aos cidadãos e munícipes de vila Nova 
de Gaia da efetiva ponderação acerca dos in-
teresses públicos e privados em presença nos 
territórios urbanos - caso avance a proposta de 
alteração ao pDM, nos termos recentemente 
divulgados - será diametralmente oposta à an-
terior estratégia vigente, onde o pDM2009 vi-
sou clarificar e potenciar a adequada ocupação 
após décadas de desordenamento e incúria, 
que agora, infelizmente, se parecem renovar. 
8. o presente licenciamento e a postura munici-
pal demonstram, sem qualquer dúvida, a inca-
pacidade de gestão territorial capaz e coerente, 
quando a seu tempo seria possível e sem qual-
quer afetação de direitos anteriores (por estes 
serem inexistentes na emanação de uma mera 
certidão ao abrigo do art.º 110º do rJuE, com 
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cerca de 6 anos), evitar a instalação de uma ati-
vidade que não adiciona valor algum do ponto 
de vista urbanístico, económico ou social. Inca-
pacidade essa que ainda será majorada, confor-
me se alcança pelo teor do futuro instrumento 
regulamentar (proposta de alteração do pDM), 
na ausência de qualquer posição crítica e ana-
lítica dos usos que podem revelar-se impactan-
tes ou indesejáveis nas zonas de mais urbani-
zadas.
vila Nova de Gaia, 19 de fevereiro de 2018
os vereadores do pSD”
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues disse que posterior-
mente será dada uma resposta por escrito ao 
Sr. vereador, porque não sente interpretação 
nenhuma a não ser os comentários finais, que 
remete para a resposta que tem sido dada ao 
Sr. vereador nos últimos tempos. percebe-se 
que o Sr. vereador continua a “ranger os den-
tes” contra a Câmara Municipal anterior, contra 
a Srª Engª Mercês Ferreira. Que há um comple-
xo de inferioridade que o povoa e que o Sr. ve-
reador transparece cada vez que fala, mas não 
sente que aquilo que o Sr. vereador diz tenha 
razão de ser. Que havia de facto um pDM e foi 
esse mesmo pDM que o Sr. vereador refere que 
é muito rigoroso e que visou regular de uma 
forma extraordinária o território em 2009, que 
permitiu que o centro de inspeções tivesse pa-
recer positivo, que na perspetiva da atual Câ-
mara Municipal, é um parecer vinculativo, por-
que sustenta uma candidatura ao IMT, pelo que, 
não vê nenhuma razão para pessoalmente, se 
pronunciar. Entende ser um “tirar de esforço” 
do Sr. vereador com os seus antigos colegas, 
que revelam relativamente ao Sr. vereador, 
além de uma competência muito maior, uma in-
capacidade de fazerem esse ataque vociferante 
contra o passado que, pessoalmente, entende 
que o Sr. vereador devia fazer na sede do pSD 
e não na reunião da Câmara Municipal. Disse 
que irá anexar a intervenção do Sr. vereador 
ao processo que está a correr, neste momento, 
no Ministério público e ao qual o Município não 
só aderiu como está empenhado em ver tudo 
esclarecido. Que a Câmara Municipal não pre-
tende “tirar vingança” nem “tirar esforço” de 
ninguém, pretende apenas salvaguardar que 
aquilo que foi decidido, foi bem decidido, mas 

foi no tempo da Câmara do Sr. vereador e não 
na atual. Que a atual Câmara Municipal limitou-
-se a cumprir aquilo que lhe foi deixado. Que 
foi no tempo do Sr. vereador que se deu início 
ao processo da vL9 e ao processo da Cimpor e 
quem pagou os 30 milhões de euros pela “brin-
cadeira” herdada, foi a atual Câmara Municipal. 
Que o termo “revogue-se” dito de uma forma 
simplista e irresponsável, depois degenera em 
indemnizações que alguém terá de pagar. Disse 
que respeita aquilo que o Sr. vereador escre-
veu e lamenta que continue na saga contra os 
vereadores do pSD do passado, mas, pessoal-
mente, limitar-se-á a enviar a intervenção ao 
Ministério público para juntá-la ao processo e 
responder-lhe da melhor maneira. Disse lamen-
tar que o Sr. vereador tenha demorado 5 ou 6 
anos a verificar a questão da Granja, nomeada-
mente, que o pDM estava desregulado e que, 
em 2011, o “papelucho” que a Câmara Municipal 
passou para o IMT, era irracional, só que agora 
chama-se “facto consumado”. 
Que há uma razão que leva à nulidade dos pro-
cedimentos e se houvesse, estavam todos sa-
tisfeitos, porque todos gostariam de ver, numa 
zona de ricos, sobretudo palacetes e não zona 
de inspeções, ou então, não há razões para ha-
ver nulidade e se não houver razões, não há 
nada para anular, a não ser que alguém queira 
pagar a indemnização e não será a atual gestão. 
Que ultimamente verifica que o Sr. vereador 
tem uma apetência para as questões do territó-
rio, pelo que, deixou uma nota, uma pergunta. 
Na reunião do dia 20/12/2002, o Sr. vereador 
votou uma atribuição de uma comparticipação 
financeira à Junta de Freguesia de Crestuma 
para a compra da Fábrica “A Juvenil” de Alves 
e Barbosa, pelo que, gostaria de saber se o Sr. 
vereador tem ideia se a fábrica foi comprada ou 
não e se não foi comprada e o subsídio foi irre-
gularmente atribuído, a quem pede o dinheiro? 
À Junta de Freguesia que não comprou ou aos 
vereadores que votaram e não fiscalizaram o 
que votaram.  
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura disse que fez o enquadramento legal, 
deu a sua opinião e pediu que, considerando 
o que estava a ser exposto, fosse ordenada a 
declaração de nulidade do ato de aprovação 
do projeto de arquitetura, bem como, revogar e 
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anular a licença de construção do edifício rela-
tivo ao centro de inspeções.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues disse não ser verdade, 
porque na parte final da intervenção do Sr. ve-
reador, verifica-se um cotejo normal de ataques 
vociferantes contra violações do pDM que o 
Sr. vereador sabe ser uma das acusações mais 
graves que se pode fazer e, acusações dessa 
gravidade são aquelas que visam a Gaianima e 
que o Sr. vereador conhece muito bem. Que a 
seguir, o Sr. vereador não consegue evitar de 
acrescentar uns parágrafos a dizer que a atual 
Câmara é uma “cambada de incompetentes” 
que não respeitam o pDM e que o violam, sa-
bendo que isso tem consequências legais e po-
líticas muito sérias. Que o Sr. vereador fez esse 
cotejo de desfaçatez numa reunião pública, 
tentando, com isso, colar uma notícia que diga 
que mais uma vez os vereadores do pSD fazem 
uma queixa de violação do pDM e, sempre que 
isso acontecer, o assunto será enviado para o 
Ministério público, porque será essa entidade a 
dizer se o Sr. vereador é um irresponsável que 
vem à reunião de Câmara atacar as pessoas ou 
se é um indivíduo promotor de eficiência de 
gestão urbanística e, se assim for, rapidamente 
o Sr. vereador chegará a presidente da Câmara, 
não pelo voto do povo, mas porque os outros 
todos perdem o mandato. Que o Sr. vereador 
depois de ter desfeito a gestão do Dr. Menezes, 
da Engª Mercês, etc, que passaram o documen-
to em 2011, a seguir diz que a culpa é da atual 
Câmara Municipal, que são uns “indivíduos com 
uma desfaçatez enorme”, que estão a rever “ci-
rurgicamente” o pDM, como quem diz, fazendo 
favor a alguém para desregular tudo, porque 
são uns incapazes. Felicitou o Sr. vereador por-
que está com uma produção literária enorme 
e lamenta não o ter visto este fim-de-semana 
nem nas listas do pSD nem a intervir no Con-
gresso do pSD, porque um candidato à Câmara 
do 3º Município do país, passar ao lado de um 
congresso, onde se discutem assuntos impor-
tantes como a descentralização e a reforma do 
sistema político, mostra bem não o que o povo 
pensa, porque ele mostrou o que pensa em ou-
tubro de 2017, mas sim o que o pSD pensa.
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura disse que o Sr. presidente ganhou umas 

eleições, mas não é o dono de tudo.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse não ter essa preten-
são.
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura disse que relativamente à última maté-
ria, o Sr. presidente deve estar distraído. pri-
meiro, porque as referências políticas feitas 
pelo Sr. presidente não são para aqui chama-
das. Segundo, está distraído porque do ponto 
de vista pessoal, tem bem consciência da sua 
intervenção, do lugar que ocupa e do trabalho 
que teve de desenvolver dentro do fórum que 
é o seu partido. por outro lado, as apreciações 
que o Sr. presidente fez, de caráter pessoal e 
as interpretações que fez daquilo que pessoal-
mente terá dito, pertencem ao presidente da 
Câmara e lamenta, mais uma vez, a forma como 
se dirige aos vereadores que têm a mesma le-
gitimidade com que o Sr. presidente foi eleito. 
Disse protestar pela falta de urbanidade, pela 
má criação que às vezes roça à insolência, que 
em nada dignifica as funções públicas que o Sr. 
presidente desempenha. relativamente a esta 
matéria, disse que ao contrário de tudo aqui-
lo que o Sr. presidente referiu, atendeu, com 
abertura de diálogo, um conjunto de residentes 
que têm uma petição on line sobre o assunto 
e, como autarca, tem de estar disponível para 
ouvir as pessoas. Que analisou as pretensões e 
os documentos e está a colocar de forma sé-
ria, um problema que pode afetar todos. Que 
não se trata de nenhum ataque pessoal a quem 
quer que seja, trata-se apenas de clarificação 
de uma situação. Disse que existem dois pro-
cessos administrativos distintos, um de atribui-
ção de centros de inspeção de veículos e outro 
de licenciamento desses centros, pela Câmara 
Municipal. Que para a instrução de um procedi-
mento de candidatura junto do IMT, é necessá-
rio um conjunto de documentos, entre os quais, 
um documento em que a Câmara refira que ha-
verá condições para instalar, em determinado 
sítio, um centro de inspeções. Que essa certi-
dão, como o próprio documento indica, está 
condicionada pela aprovação futura daquilo 
que for a legislação em vigor e esta certidão 
não tem nenhum efeito vinculativo, serve ape-
nas de informação, de instrumento de gestão 
territorial e serve apenas para uma candidatura 
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dos interessados junto do IMT. Que os interes-
sados, junto do IMT, sabem que correm o risco 
de posteriormente verem reprovados os pro-
cessos administrativos que instruíram do ponto 
de vista urbanístico e, ao contrário do que o Sr. 
presidente estava a dizer, um pedido de infor-
mação prévia só vincula por um determinado 
tempo. Disse que a opinião dos juristas diverge 
entre se deve haver uma sucessão dessas re-
novações ou se deve haver uma única renova-
ção, mesmo desfasada no tempo. Que se está a 
falar num documento que tem quase 7 anos e 
as características de direito podem ser as mes-
mas, mas de facto parecem completamente di-
ferentes. Que significa que, ao contrário do que 
o Sr. presidente estava a referir, a questão das 
indemnizações não se coloca neste caso pre-
cisamente pela certidão emitida em 2011, não 
conceder direito nenhum nem direito à indem-
nização, isto é, o processo de urbanização co-
meçou em 2015 e se fosse chumbado não teria 
dado direito àqueles que apresentaram a can-
didatura ao centro de receber qualquer tipo de 
indemnização. relativamente às questões rela-
cionadas com a vL9 e a Cimpor e aos 30 mi-
lhões de euros, disse pretender retificar, porque 
deve ter sido metade desse valor e, indepen-
dentemente dos constrangimentos financeiros 
que o Município teve e que o Sr. presidente teve 
de assumir, significa que não fez mais do que a 
sua obrigação, quanto autarca. Disse estar a fa-
lar de uma situação em concreto, dando corpo 
a uma preocupação legítima de um conjunto de 
pessoas, fazendo-o de modo sério, ponderado 
e quaisquer tipo de declarações iguais às que 
o Sr. presidente tem proferido de consideração 
pessoal, quase insultuosas, fazem todas rico-
chete. Que o Sr. presidente pode desvirtuar as 
suas funções, pode trazer à reunião a falta de 
dignidade que pretender, mas não terá da sua 
parte nenhuma deselegância nem pessoal nem 
institucional. relativamente à questão que o Sr. 
presidente colocou referente a uma delibera-
ção, disse não saber, porque não é nem nunca 
foi membro da Junta de Freguesia de Crestu-
ma, pelo que, admite que na altura e daquilo 
que se recorda, houve uma deliberação de uma 
aquisição que, na sua convicção, terá sido efe-
tuada, mas, como não pertence aos órgãos au-
tárquicos, a resposta é que não sabe.

o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues disse que já conse-
guiu demonstrar que este Município não é só 
uma pessoa de bem como é capaz de ombrear 
com todo o tipo de interlocutores, num debate 
sério e aprofundado, tenha ele como pano de 
fundo o pDM, as contas, seja o que for. Que o 
seu procedimento na Câmara Municipal, foi o 
mesmo na Junta de Freguesia e tem sido como 
presidente da Área Metropolitana e o balanço 
que tem visto ser feito da maior parte dos in-
terlocutores, não é mau. Que acontece que, às 
vezes, encontra-se na vida gente mesquinha, 
que faz do combate pessoal, por vezes de for-
ma anónima, a forma de estar na política. Que 
há pouco riu-se quando o Sr. vereador disse 
que vinha para a reunião de Câmara com as-
suntos sérios e para dignificar este órgão. Disse 
que o ato de maior indignidade que alguma vez 
viu acontecer numa Câmara Municipal e neste 
órgão em concreto, foi o Sr. vereador ter de-
monstrado uma falta de caráter a todo o título, 
isto é, ter vindo à Câmara Municipal com uma 
carta anónima que recebeu no seu gabinete e 
entrega-la à imprensa e acusar a Câmara Muni-
cipal de violação do pDM. relativamente ao Sr. 
vereador, nota-se um conjunto de complexos 
de inferioridade que o Sr. vereador compensa 
não com o estudo e aprofundamento dos dos-
siers, mas com uma irascibilidade e prepotên-
cia assustadoras, que fez com que metade do 
pSD em vila Nova de Gaia, o abandonasse e fez 
que, neste momento, o partido, a nível nacional, 
olhe para o Sr. vereador de uma forma quase 
displicente que um líder de um partido do 3º 
Município do país, não merecia. Que quando 
o Sr. vereador quiser falar institucionalmente, 
dará origem a um novo início na sua vida, ago-
ra não é possível pensar que as pessoas têm a 
capacidade de esquecer tudo aquilo que o Sr. 
vereador tem feito, dito e escrito, desde que 
tomou posse como presidente do pSD, criando 
aquilo que talvez foi uma das páginas mais ne-
gras do pSD de vila Nova de Gaia. Disse que o 
Sr. vereador não ataca pessoalmente os verea-
dores nem o presidente da Câmara, faz pior, ou 
seja, tenta fazer “tabela” em quem está à volta 
sem estar na Câmara. Que quem tem tido este 
comportamento não pode esperar outra coisa 
e di-lo com toda a tranquilidade, porque deci-
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diu para si próprio mudar o “eletrodoméstico” 
que o Sr. vereador tem utilizado. Que o Sr. ve-
reador tem utilizado uma “ventoinha” onde vai 
metendo algo que vai distribuindo sempre no 
mesmo sentido e, pessoalmente, e a partir da 
presente data, utilizará uma “ventoinha” de cir-
cuito alargado que também atingirá o Sr. ve-
reador, porque a dignidade que pessoalmente 
teve durante 4 anos como presidente e 4 anos 
como vereador, começou a ser queimada antes 
de o Sr. vereador tomar posse. Que o Sr. ve-
reador começou a desdignificar a Câmara Mu-
nicipal ainda era candidato e foi por isso que 
o povo lhe deu o resultado que deu. Disse que 
há uma diferença entre ambos e pessoalmente 
sabe “dançar as músicas que lhe põem” e quan-
do o Sr. vereador quiser dançar a música insti-
tucional, pode ter a certeza que pessoalmente 
dançará, porque é o presidente da Câmara, é o 
presidente da Área Metropolitana, reúne com o 
primeiro Ministro, com o presidente da repúbli-
ca e com figuras com quem trata de assuntos. 
Que quando for preciso tratar de moscambilha 
e da lama, o Sr. vereador fica a saber que do 
lado do presidente da Câmara não ficará a falar 
sozinho e encontrará interlocutor. 

poNTo prÉvIo Nº 2
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse que o Sr. vereador Dr. 
Cancela Moura, enquanto vereador da Câmara 
Municipal, aprovou, no dia 05.02.2004, um pro-
tocolo financeiro com o Instituto Jean piaget. 
No dia 20.03.2003 aprovou um outro protocolo 
celebrado com o Instituto piaget e a Gaianima. 
Que no curriculum do Sr. vereador consta que 
foi docente do Curso de pós-Graduação de Ges-
tão de Desporto no Instituto piaget entre 2002 
e 2005. Chamou a atenção do Sr. vereador para 
verificar se não há aqui nenhuma daquelas “coi-
sas” que o Sr. vereador anda à procura e se não 
encontra, nesta situação concreta, razões para 
se preocupar. Quanto a outras opiniões do Sr. 
vereador, disse que pode tê-las e apresenta-las 
e assina-las, porque nenhuma passará em bran-
co e deve trazê-las a uma reunião pública para 
que o público perceba a oposição que existe 
em Gaia e perceba o líder de oposição que se 
tem, para que a imprensa faça também o seu 
balanço. Solicitou que o Sr. vereador, quando 

o Ministério público se pronunciar, tenha a dig-
nidade que lhe falta em muitas outras áreas, de 
vir à reunião de Câmara e lamentar de ter levan-
tado um falso testemunho relativo à incompe-
tência, incapacidade, violação da lei e violação 
do pDM, de que o Sr. vereador enche a boca 
nos últimos tempos. Que o Sr. vereador leu um 
documento onde acusou a atual Câmara de 
falta de rigor, de violação do pDM, de estar a 
abrir uma “revisão cirúrgica” para rever o pDM 
e com essa revisão “flexibilizar” o ordenamento 
do território, pelo que, perguntou o que o Sr. 
vereador espera? Que a seguir alguém lhe diga 
que o Sr. vereador fez um trabalho de pesqui-
sa pública e em defesa do interesse público, ou 
que o Sr. vereador está a ser mais um daqueles 
políticos que utiliza a infâmia para enxovalhar a 
vida dos outros? Disse que aquilo que o Sr. ve-
reador está a fazer é um ataque pessoal e não 
sabe fazer essa distinção, porque não distingue 
ataque pessoal de debate político, porque o Sr. 
vereador não sabe fazer debate político.
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura disse que não acusou a Câmara Munici-
pal nem ninguém, de violação de pDM. Que o 
Sr. presidente afirmou que pessoalmente terá 
acusado a Câmara Municipal de violar o pDM, 
na sequência de uma carta anónima apresen-
tada na reunião de Câmara. Que pretende cla-
rificar que na última reunião pública trouxe em 
mão uma carta anónima recebida no seu gabi-
nete, que merece preocupação e que foi inter-
mediário daquilo que nela estava escrito. Disse 
que consta na ata da reunião e que entregou o 
documento ao Sr. vice-presidente que terá dito 
que iria recolher informações. Disse que o Sr. 
vice-presidente prestou uma informação que, 
pessoalmente, irá analisar em conformidade 
com aquilo referido pelos serviços. Disse pre-
tender clarificar que não teria legitimidade fa-
zer acusações sobre um assunto que pretendia 
ver esclarecido.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse que o Sr. vereador 
tem a senda de provocar e de destabilizar as 
pessoas, mas destabiliza todos, menos o pre-
sidente da Câmara e continuará a dizer que a 
falta de caráter que o Sr. vereador demonstra, 
continua a ter um aprofundamento que a seu 
ver é extraordinário. reafirmou que o Sr. verea-
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dor não tem consciência pessoal do que faz e 
do que diz, porque lê um documento e passado 
uns minutos diz que não leu o que leu. Que o Sr. 
vereador no seu documento acusa o presidente 
da Câmara de presidir uma Câmara que viola o 
pDM, que está a fazer fretes através de “cirúrgi-
cas” análises e alterações ao pDM, no âmbito da 
atual revisão pontual que está a ser feita.
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura disse que não pretendia acusar de viola-
ção do pDM, porque queria ver esclarecido um 
assunto. Que suscitando um problema e entre-
gando um documento que era anónimo e que 
merecia toda a dignidade para ser discutido ao 
nível de uma Câmara, tal como todos os outros 
assuntos e como estava a comunicação social 
presente, entregou o documento. Disse que o 
Sr. presidente não se deve preocupar com as 
questões de ordem legal em que pessoalmen-
te possa estar envolvido como vereador, por 
uma razão muito simples, tem a ver com a sua 
postura de princípios e valores na sua vida e 
relativamente aos quais nunca abdicou, pelo 
que, está de consciência tranquila. Disse que as 
questões que suscitou, muitos dos documentos 
presentes, são uma súmula, são contributos das 
pessoas que já manifestaram esta preocupação 
na Junta de Freguesia, na Assembleia de Fre-
guesia, na Assembleia Municipal, por comuni-
cação que já fizeram à Gaiurb e, muito do texto 
que apresentou, tem a ver com o trabalho que 
essas pessoas desenvolveram e, a única coisa 
que fez, foi organizá-lo de modo a requerer a 
revogação da licença nos termos apresentados, 
clarificando que o documento vai ser entregue 
como está, corrigindo algumas coisas. Que o 
que disse foi que a última alteração do pDM in-
troduz, e isso pode ter sido “cirurgicamente”, 
uma alteração que é na zona de moradias po-
der haver a possibilidade de armazenagem ou 
construção de armazéns, o que até aqui não 
acontecia. Que essa alteração ao pDM deve ser 
presente à Câmara e, se assim for, os vereado-
res do pSD tomarão a sua posição, assim como 
a maioria e também não está a ver qual seja o 
problema de alguém, que tenha a mesma legi-
timidade dos eleitos, suscitar os problemas da 
forma como os coloca. Que apesar de toda a 
importância institucional e pessoal do Sr. presi-
dente da Câmara, que não põe em causa, citou 

um antigo e digníssimo presidente da Assem-
bleia Municipal, Artur Nobre: “… v. Exª não tem 
Excelência nenhuma…”.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse que o Sr. vereador Dr. 
Cancela Moura padece de um problema que, na 
sua idade e com todo o respeito, não devia de 
padecer, que é ao fim de 10, 20, 30 anos “andar 
de bicicleta e não sair do sítio”. Que o Sr. ve-
reador, ao fim deste tempo de trabalho político, 
não consegue fazer hoje o que fez há 12 anos 
atrás, quando no dia 12/10/2006 diz “… Cancela 
denuncia ameaças e compadrios na sua própria 
Câmara…”. Que o Sr. vereador não consegue 
deixar de ser uma espécie de “fogueteiro da fes-
ta” em que insulta toda a gente, denuncia toda 
a gente, faz um show off inacreditável, mas não 
passa disso, ou seja, continua a “andar de bici-
cleta”, mas não sai do sítio. Que a questão da 
“Excelência” não se põe no seu juízo de valor, 
porque pessoalmente mal estaria se dependes-
se a sua auto estima ou identidade daquilo que 
o Sr. vereador pensa ou diz, porque o Sr. verea-
dor diz muitas coisas heterogéneas e opostas. 
Que o Sr. vereador tem de perceber se evoluiu 
alguma coisa nos últimos 10 ou 15 anos. Que um 
dia, o Sr. vereador pode sair da ruralidade, mas 
essa nunca sairá do Sr. vereador. Que o Sr. ve-
reador utiliza um tipo de linguagem que remete 
o seu interlocutor ao mesmo nível, em termos 
de resposta. Que o Sr. vereador está habituado 
a ter no seu partido ou fora dele, interlocutores 
que não lhe ligavam nenhuma, como era o caso 
do Dr. Menezes, que em determinada altura e 
bem e com muita sensatez, disse “… às vezes o 
pSD elege maus líderes…”, referindo-se à elei-
ção do Sr. vereador Dr. Cancela Moura como 
presidente da Concelhia e, já nessa altura, o Sr. 
vereador era uma espécie de fator de instabili-
dade onde quer que estivesse. Que colocava os 
jornais a querer entrevista-lo, não pela qualida-
de do que dizia, mas pelo radicalismo do que 
dizia, acusava de compadrio e de deslealdade 
os mesmos camaradas que, passados uns anos, 
considerava umas grandes vedetas. Que dizia-
-se ameaçado, apanhava uns “tachos” e depois 
passados 3 meses, saía dos “tachos” como se 
nada fosse. Disse que da boca do Sr. vereador 
um elogio soa sempre a insulto e tudo o que o 
Sr. vereador possa dizer sobre o presidente da 
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Câmara, é coisa absolutamente nula. Que não 
despreza o Sr. vereador, apenas ignora tudo o 
que diz, porque é o “poço das contradições”, 
é o “poço do enxovalhamento político e pes-
soal dos seus interlocutores” e não consegue 
viver sem enlamear os outros. Que havia um li-
mite que separava a dignidade, o caráter e a 
ética, que era o limite do anonimato que o Sr. 
vereador usou durante muito tempo como ins-
trumento de demolição e de destruição dos ou-
tros, mas a partir de hoje esse tempo acabou 
e estão ao mesmo nível, não porque o Sr. ve-
reador tenha subido, mas porque pessoalmen-
te vai descer. Que o Sr. vereador desdignifica 
um órgão autárquico a partir do momento em 
que, com “ar de santinho”, chega a uma reunião 
de Câmara, com uma carta anónima a acusar 
a Câmara Municipal de violar o pDM, sabendo 
o Senhor que a violação do pDM é dos fatores 
mais graves que um órgão autárquico pode fa-
zer e implica, entre outros, a perda de mandato. 
Que na reunião pública seguinte, o Sr. vereador 
acusa de novo a Câmara de violação do pDM e 
de uma “cirúrgica alteração de pDM”, para fle-
xibilizar licenciamentos no Município. Que o Sr. 
vereador faz estas acusações não num tom po-
lítico, mas numa tentativa de enxovalhamento 
pessoal. Que pessoalmente não está intrigado 
ou mal disposto ou indignado com o que o Sr. 
vereador fez, porque a partir de hoje, pessoal-
mente vai ser capaz de ter “Excelência” para al-
guns e de fazer ao Sr. vereador aquilo que ele 
faz. Que as pessoas não devem ser avaliadas 
por aquilo que são em determinado contexto, 
as pessoas devem ser avaliadas por aquilo que 
são em todos os contextos. Disse que na inter-
locução com o Sr. vereador, a partir de hoje, o 
Sr. vereador não vai sair da reunião de Câmara 
com o gaudio de vir aqui “armado em pistolei-
ro”, quando na verdade o que está a fazer é a 
enxovalhar a vida política do concelho. Disse 
que se o Sr. vereador tem alguma coisa a dizer, 
não se acobarde, não traga cartas anónimas, 
diga e assine o que diz.
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura disse refutar todas as acusações ou im-
putações que o Sr. presidente lhe dirigiu, quer 
do ponto de vista pessoal quer político e ins-
titucional. Que nunca se refugiou em nenhum 
comportamento anónimo para assumir as suas 

posições e a sua vida pessoal, profissional ou 
política fala por si, nesses termos. relativamen-
te ao assunto, presume que estejam a pôr em 
causa que a carta não era anónima, mas como 
devem calcular se estivesse convicto daquilo 
que seria uma violação do pDM, assinaria um 
requerimento, porque é assim que faz na sua 
vida pessoal e em qualquer circunstância. Que 
da sua parte queria recentrar o assunto que 
está demasiado desviado e dizer que há um 
conjunto de cidadãos em Gaia que está preo-
cupado com a construção, que já iniciou e que 
vai ser descaracterizadora de um aglomerado 
urbano de excelência e que ainda se estaria 
a tempo de corrigir e a sua preocupação vai 
nesse sentido. Disse que trouxe à reunião de 
Câmara um conjunto de fundamentos que lhe 
parecem suficientes, sem prejuízo para o Muni-
cípio de poder eventualmente revogar a licen-
ça ou reequacionar-se a localização da própria 
construção. Que recentrando a questão e tudo 
o que o Sr. presidente refere, disse mais uma 
vez que se o Sr. presidente entende que exis-
tem motivos para poder defender os seus direi-
tos, estará à vontade, para junto do Ministério 
público esclarecer e apresentar as queixas que 
pretender contra a sua pessoa e outras, porque 
saberão como se defender daquilo que são as 
acusações. Disse que, quando entender que os 
limites daquilo que é razoável relativamente à 
sua pessoa forem ultrapassados, fará o mesmo.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse que não o fará.
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura disse que não o faz porque não tem fun-
damento.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse que não o faz porque 
não precisa de um Juiz nem de um Ministério 
público para fazer de interlocutor com o Sr. ve-
reador, porque responde-lhe diretamente. Disse 
que esta Câmara Municipal é uma entidade de 
bem e não passa declarações para candidaturas 
de empresários, para posteriormente lhes dizer 
que a declaração não tem qualquer importân-
cia. Que esta Câmara Municipal quando tem um 
documento que tem um valor institucional, as-
sume as consequências desse documento. Que 
todos já perceberam que o Sr. vereador esteve 
com toda essa “ladainha” apenas para enlamear 



CÂMARA MUNICIPAL

Nº 88 | feveReIRo 2018 | BoLeTIM MUNICIPAL

42

a Engª Mercês Ferreira e acusar esta Câmara de 
uma alteração “cirúrgica” do pDM. Que a Câma-
ra Municipal quando entrega um documento a 
um cidadão, empresário e investidor, trata ime-
diatamente de fazer valer esse documento. Que 
aquilo que o Sr. vereador está a tentar dizer é 
que o documento não tem qualquer importân-
cia e que a entidade que o produz nada vale 
igualmente.
o Senhor vereador, Eng.º patrocínio Miguel 
vieira de Azevedo disse que o Sr. vereador 
pode questionar as decisões e elas podem ser 
discutidas, mas não pode atacar e referir de 
que existem violações ao pDM e numa reunião 
de Câmara entregar um documento anónimo à 
comunicação social, onde diz claramente exis-
tir uma violação ao pDM. Que o Sr. vereador 
teve o objetivo claro de entregar o documento 
anónimo à comunicação social e pretende fa-
zer uma perseguição ao urbanismo e ao vice-
-presidente da Câmara Municipal. Que no início 
da presente reunião leu um documento onde 
refere que a Câmara viola o pDM e acaba a dis-
cussão negando que o tenha dito e não entrega 
o documento, dizendo que o irá retificar. Disse 
que o assunto em causa não viola o pDM e não 
há nenhuma ilegalidade.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse que o Sr. vereador 
pode alterar o documento, mas o que vai cons-
tar na ata é aquilo que leu, porque a reunião 
está gravada.
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura disse que quem está a ter alguma dis-
plicência com este assunto em concreto é o Sr. 
presidente da Câmara e o Sr. vice-presidente. 
Que os centros de inspeção deviam estar num 
aglomerado com cerca de 27.500 eleitores ou 
estarem separados 5k, cada um e, naquela zona, 
em menos de 1,5km, estão três. Esclareceu que 
em 2011 a certidão emitida serviu apenas para 
instruir um processo fora da Câmara e é um 
pedido de informação sobre um instrumento 
de gestão territorial e aquilo que terá referido 
é que o que ocorreu em 2011 pode ter condu-
zido a uma alteração ao pDM, alterando estas 
circunstâncias e, esse documento em concreto, 
não é mais do que uma informação daquilo que 
está no pDM ou nos outros instrumentos de 
gestão territorial, é diferente de um pedido de 

informação prévia que vincula as partes por um 
determinado período de tempo e é diferente de 
um projeto de arquitetura. Disse que a licença 
para este centro que foi concedida pela Câma-
ra, é a licença nº 450/17 relativa a um processo 
de urbanismo que iniciou-se em 2015 e a infor-
mação emitida na certidão está condicionada 
de forma propositada, porque teria de ficar 
condicionada ao licenciamento posterior e não 
vincula nada. Disse que levantou uma questão 
que tem de ser esclarecida e este documento 
foi emitido na altura e nestas circunstâncias por 
obrigatoriedade da informação da Câmara Mu-
nicipal.
o Senhor vereador, Eng.º patrocínio Miguel 
vieira de Azevedo disse que a candidatura foi 
construída com uma georreferenciação de um 
terreno para o qual a Câmara Municipal emitiu 
uma certidão, que refere reunir as condições 
para se instalar um centro de inspeções, desde 
que apresente o projeto de arquitetura. Que o 
pDM é um documento importante de organiza-
ção territorial e a Câmara Municipal não pode 
dizer que o pDM permite, mas que a Câmara 
Municipal não quer. Disse que um pIp é um pe-
dido de informação prévia específico para uma 
determinada solução urbanística com um ano 
de validade, podendo ou não ser renovado e a 
certidão em causa certifica que no local é pos-
sível construir e tem a validade do pDM.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse que fique bem claro 
que um papel qualquer que ele seja e sobre 
qualquer assunto que seja e que seja emitido 
pela Câmara Municipal, tem o valor institucional 
de um papel da Câmara Municipal e os investi-
dores que procurarem vila Nova de Gaia e fe-
lizmente são muitos, sabem que quando levam 
a uma declaração da Câmara Municipal a dizer 
que vão ter isenções de taxas, que de acordo 
com a lei vão ter a possibilidade de edificar de 
acordo com o pDM em vigor, aquele papel vale 
como um título, é um compromisso. Que não é 
uma coisa que depois, por mudança de humo-
res, se possa transformar na incerteza absoluta, 
isso seria catastrófico para o investimento em 
vila Nova de Gaia. Que significa que a Câmara 
Municipal podia emitir uma declaração a dizer 
que pode instalar-se um negócio qualquer no 
concelho, esse negócio ser sujeito a candida-
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tura e preparação, a estudos económicos, etc, 
e a seguir a Câmara Municipal alterar a sua de-
cisão e o negócio ficar sem efeito. Que mal se-
ria de um Município que aceitasse que o valor 
simbólico e objetivo de uma declaração e de 
uma certidão do pDM se fizesse reger por esta 
“leveza” inacreditável de tratamento institucio-
nal. Disse que vai ser transcrito para a ata a de-
claração do Sr. vereador Dr. Cancela Moura já 
que não a pretende entregar e vai ser enviada 
ao Ministério público, para anexar ao processo 
que está a ser instruído. Felicitou o Sr. vereador 
pela defesa do território, por aquilo que hoje 
disse e assinou e espera que continue a fazê-lo 
não só quando se tratar da Granja, “da zona dos 
ricos”, mas também quando se tratar da zona 
dos pobres. Que continue atento ao território 
e à necessidade de requalificação do território, 
agora à leveza irresponsável de pensar que um 
documento tanto é como não é, não faz parte 
deste padrão e, pessoalmente, espera que os 
investidores continuem a investir em vila Nova 
de Gaia.
o Senhor vereador, Dr. José Guilherme Saraiva 
de oliveira Aguiar ausentou-se da reunião.

PreSiDÊNCiA/vereAÇÃo
AprovAçÃo DEFINITIvA DA ATA Nº 03 (or-
DINÁrIA) DE 05 DE FEvErEIro DE 2018
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 03 (ordinária) 
de 05 de fevereiro de 2018.
propoSTA DE DESIGNAçÃo DA EQuIpA MuL-
TIDISCIpLINAr DE proToCoLo E rELAçÕES 
EXTErNAS
EDoC/2018/8071
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. 
06.02.2018.”
Deliberação: Deliberado por, maioria, por 8 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, aprovar a designação, para assegurar 
a missão e as competências constantes do re-
gulamento da organização dos Serviços Muni-
cipais – Estrutura Matricial e Flexível, da Drª Su-

sana Maria Cabral Lopes Castro como Chefe de 
Equipa Multidisciplinar de protocolo e relações 
Externas, com o estatuto de base remunerató-
ria equiparada a Chefe de Divisão – Dirigente 
Intermédio de 2º grau, sem prejuízo da opção 
pelo vencimento de origem, acrescido suple-
mentos e abonos genericamente aplicáveis à 
Administração Local, nos termos das delibera-
ções já identificadas, com efeitos a 6 de feverei-
ro de 2018, nos termos propostos.
propoSTA DE DESIGNAçÃo DA EQuIpA 
MuLTIDISCIpLINAr DE proJEToS EuropEuS, 
INovAçÃo E pLANEAMENTo ESTrATÉGICo
EDoC/2018/8066
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. 
06.02.2018.”
Deliberação: Deliberado por, maioria, por 8 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, aprovar a designação, para assegurar 
a missão e as competências constantes do re-
gulamento da organização dos Serviços Muni-
cipais – Estrutura Matricial e Flexível, da Drª Ma-
falda Isabel Ferreira Duarte Brito Lopes como 
Chefe de Equipa Multidisciplinar de projetos 
Europeus, Inovação e planeamento Estratégico, 
com o estatuto de base remuneratória equipa-
rada a Chefe de Divisão – Dirigente Intermédio 
de 2º grau, sem prejuízo da opção pelo ven-
cimento de origem, acrescido suplementos e 
abonos genericamente aplicáveis à Administra-
ção Local, nos termos das deliberações já iden-
tificadas, com efeitos a 6 de fevereiro de 2018, 
nos termos propostos.
proToCoLo DE ASSoCIAçÃo Ao CoNTrA-
To LoCAL DE SEGurANçA DE vILA NovA 
DE GAIA A CELEBrAr ENTrE A CâMArA 
MuNICIpAL DE vILA NovA DE GAIA E A AS-
SoCIAçÃo STrEET’S SouL CoM vISTA À 
prEvENçÃo DA DELINQuÊNCIA JuvENIL, À 
rEDuçÃo DE vuLNErABILIDADES SoCIAIS E 
À proMoçÃo DA CIDADANIA No MuNICÍpIo 
DE vILA NovA DE GAIA
EDoC/2018/8364
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
4, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “Aprovo. À Câma-
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ra, para ratificação. 08.02.2018.”
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, rati-
ficar o despacho do Sr. presidente datado de 
08.02.2018 que aprovou o protocolo de Asso-
ciação ao Contrato Local de Segurança de vila 
Nova de Gaia, celebrado entre a Área Governa-
tiva da Administração Interna, a Câmara Munici-
pal 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 no Município de vila 
Nova de Gaia, nos termos protocolados.
ACorDo DE pArCErIA A CELEBrAr EN-
TrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA E 
A FuNDAçÃo BrACArA AuGuSTA pArA A 
INSTALAçÃo DE uMA “LoJA EuropE JovEM 
– YouTh EuropE STorE”, No vALor DE € 
140,00 (CENTo E QuArENTA EuroS) ANuAIS
EDoC/2018/7112
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. 
07.02.2018.”
o Senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro perguntou se, para além deste valor de 
140,00 € anuais, pode-se quantificar os investi-
mentos que estão adicionais a este protocolo, 
nomeadamente, ao nível das obras, do pessoal 
e mobiliário, se os funcionários são da Câmara 
ou a contratar e se podia dar uma ideia do valor 
adicional subjacente a este protocolo.
o Senhor vereador, Dr. Elísio Ferreira pinto dis-
se que a “Loja Europe Jovem” tem um conjunto 
de mais-valias para o Município de vila Nova de 
Gaia, no âmbito do Gabinete da Juventude e é 
um estímulo para o referido gabinete. Que aqui-
lo que a Câmara Municipal terá de disponibili-
zar, neste momento, é um espaço no Fórum da 
Cidadania e Juventude e o próprio funcionário 
receberá e será capacitado para que, ao nível 
da juventude e tendo em conta os grandes pro-
jetos nessa área, vila Nova de Gaia possa pôr 
em prática um conjunto de políticas na área da 
juventude, que sejam mais-valias para os jovens 
do concelho, nomeadamente, o apoio à capaci-
tação da equipa, a promoção da cidadania eu-
ropeia e do programa Erasmus+, a identificação 
de oportunidades europeias, a possibilidade de 
apoiar um aumento das candidaturas no Eras-

mus+ em Gaia e a integração na rede de traba-
lho. 
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, 
aprovar o Acordo de parceria a celebrar entre 
o Município de vila Nova de Gaia e a Fundação 
Bracara Augusta, para instalação de uma “Loja 
Europe Jovem – Youth Europe Store”, no valor 
de €140,00 (cento e quarenta euros), nos ter-
mos apresentados.
rESTITuIçÃo No vALor DE €187.910,50 
(CENTo E oITENTA E SETE MIL NovECENToS 
E DEZ EuroS E CINQuENTA CÊNTIMoS) Ao 
BANCo EuropEu DE INvESTIMENTo, No âM-
BITo Do proJETo ELENA – EuropEAN Lo-
CAL ENErGY ASSISTANCE
EDoC/2018/69
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 DMAF, para co-
nhecimento e agendamento à Digna Câmara. 
07.02.2018.”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
MINuTA DE ACorDo DE CoopErAçÃo DE 
puBLICIDADE oFICIAL E INSTITuCIoNAL Do 
MuNICÍpIo A CELEBrAr ENTrE o MuNICÍpIo 
DE vILA NovA DE GAIA E ArLINDo MANuEL 
ALvES CoSTA; AGp - CoMuNICAçÃo, LDA; 
NArrATIvA ApELATIvA, LDA; o GAIENSE - 
CoMuNICAçÃo E EvENToS uNIpESSoAL, 
LDA; LETrAS E FIGurAS – CoMuNICAçÃo E 
FoToGrAFIA uNIpESSoAL, LDA
EDoC/2018/473
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
7, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
14.02.2018.”
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura disse que o presente acordo de coope-
ração, salvo as devidas diferenças, é semelhan-
te com o que foi aprovado em 30.01.2006. Que 
é apenas acrescentada a questão de haver nos 
jornais um instrumento privilegiado do reforço 
de participação e contributo dos cidadãos na 
vida pública local. Disse que em 2006 o acordo 
foi aprovado por maioria, com os votos contra 
do pS e não chegou a vigorar. Que, atenden-
do ao circunstancialismo que é todo idêntico, 
disse que os vereadores do pSD fazem suas as 
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palavras dos vereadores do pS que, à data, uti-
lizaram para votar contra. Quanto aos subsídios 
que os vereadores do pS, na altura, entende-
ram que não deveria ser dado aos jornais e en-
tenderam que a sua isenção e a sua pluralidade 
ficaria desde logo fragilizada com este tipo de 
subsídios, porque eles iriam condicionar a liber-
dade de imprensa dos jornais de Gaia, como 
condicionaria qualquer jornal de qualquer ou-
tro ponto do país, por estas razões, os verea-
dores do pS tiveram dificuldades de votar favo-
ravelmente estes subsídios, pelo que, hoje, os 
vereadores do pSD também.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse que em 2006 estava-
-se a falar em comparticipações financeiras, 
ou seja, subsídios e, neste momento, está-se a 
falar de um contrato programa com os jornais, 
para publicação de editais, que, neste contexto, 
ficam mais baratos. Disse que este é o paga-
mento de uma prestação de serviços como de 
publicidade se tratasse, só que se está a pagar 
a publicidade a título anual para ganharem em 
economia de escala. Que, neste caso concreto, 
há uma diferença relativamente ao que foi feito 
em 2006. Que em 2006 foi elaborado um pro-
tocolo anual e havia risco de haver cortes se 
os jornais não publicassem aquilo que deviam. 
Que presentemente, o Sr. vereador está a votar 
um protocolo para 4 anos e tal como aconteceu 
há 4 anos atrás, entendeu-se que um acordo de 
cooperação, um contrato programa deste gé-
nero com todos os jornais de Gaia e por 4 anos, 
é a melhor garantia que os jornais podem ter de 
que nunca serão visados por nenhum tipo de 
“lápis azul”. Congratulou o Sr. vereador porque 
teve, neste ponto, a melhor intervenção desde 
que tomou posse, que foi citar com entusiasmo 
um Senhor que se chama Manuel Joaquim Bar-
bosa ribeiro. Que pessoalmente sempre soube 
que o Sr. vereador Dr. Cancela Moura tinha uma 
predileção pelas afirmações do Sr. Manuel Joa-
quim Barbosa ribeiro, só que na altura não era 
enfatizada.
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura disse que, em 2006, foi apresentado um 
protocolo de publicidade entre o Município e 
os Órgãos de Comunicação Social e o de 2018 
designa-se por Acordo de Cooperação e pu-
blicidade oficial e Institucional do Município. 

Que os termos e condições de ambos os do-
cumentos são exatamente os mesmos. Disse 
que não lhe “cai os parêntesis à lama” de citar 
quem quer que seja, quando entende que as 
pessoas têm razão e, neste caso, fez a citação 
para mostrar a contradição do pS na oposição e 
o pS no poder. Que sempre esteve contra, mes-
mo quando pertenceu à maioria do pSD. Que 
em 2006 já partilhava posição do pS. Entende 
que pode estar em causa a forma como este 
relacionamento pode interferir na liberdade de 
imprensa. Disse que o protocolo de 2006 era 
por um ano, renovável por iguais períodos, pelo 
que, igual ao que foi hoje presente, sendo que o 
período inicial, neste caso, em 2018, é celebra-
do para o mandato inteiro. Que tratando-se ou 
não de comparticipações financeiras, sabendo-
-se ou não se se trata de um preço mais barato, 
era importante que se esclarecesse o seguinte: 
Em anos anteriores e na Câmara anterior, hou-
ve um conjunto de protocolos que foram indi-
vidualmente assinados com os mesmos jornais, 
nomeadamente, em 2017 e na deliberação de 
Câmara de 19.05.2017, foram atribuídos para 
a Gala do Melhor Treinador, promovida pelo 
Gaiense, 15.000 € + IvA; no dia 20/09/2015, 
12.000 € + IvA para a Gala Gaia Fado e, depois, 
o valor anual atribuído de forma avulsa ao Gaia 
Semanário, de 3.500 €, em 15.07.2015. pergun-
tou como é que se compatibiliza estas situa-
ções com o protocolo que foi agora celebrado.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse que o Sr. vereador em 
08.04.2004 aprovou um protocolo com o CCD 
para metade do ano de 2004 e, na última reu-
nião de Câmara, absteve-se, dizendo ser um ex-
cesso. Que para manter a coerência e como ve-
reador desta Câmara Municipal, em 07.03.2005, 
aprovou um protocolo celebrado entre o Mu-
nicípio e a Gaianima para o apoio aos jornais. 
Que quanto a coerência entre estar no poder 
ou na oposição, o Sr. vereador já deu o exem-
plo da brutal coerência que o acompanha ao 
longo da sua vida, o que leva a que, em 2004, 
o Senhor fosse vereador no poder, depois fos-
se presidente de uma empresa municipal e de-
pois “quase” expulso e agora seja vereador da 
oposição, com o pior resultado desde o 25 de 
abril. Que, pessoalmente, em 2004, foi presi-
dente de Junta, depois vereador da oposição e 
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agora presidente de Câmara e isso significa que 
o Sr. vereador está numa fase descendente e, 
pessoalmente e para já, está em fase ascenden-
te. Quanto à questão em concreto, existe uma 
confusão, isto é, um protocolo é para dar um 
subsídio e um acordo de cooperação é para ter 
uma contrapartida, pelo que, é uma prestação 
de serviços. Disse ser renovável automatica-
mente se nenhuma das partes o renunciar e, no 
caso do presente documento, não há nenhuma 
hipótese da Câmara o revogar unilateralmente 
desde que o jornal publique os editais, não de-
pendendo do conteúdo político, dependendo 
sim da prestação de serviços. relativamente 
aos outros assuntos que o Sr. vereador colo-
cou, disse que o Sr. vereador dá a entender que 
os jornais estão “fartos” de receber dinheiro e, 
como o Sr. vereador sabe, não há comparação 
entre aquilo que os jornais recebiam no tem-
po em que fazia parte do executivo, com aquilo 
que presentemente recebem. Que as empresas 
que detêm jornais têm mais do que um CAI e 
fazem eventos, os quais, em alguns casos, têm 
utilidade pública e a Câmara Municipal colabo-
ra. Disse que em 20.03.2003, o Sr. vereador vo-
tou a favor uma comparticipação para os jornais 
de Gaia, para uma festa promovida pelo Jornal 
de Gaia e em 03.07.2003 também participou na 
atribuição de uma comparticipação financeira 
de 202.000 euros à ACIGAIA, para a ilumina-
ção de Natal e, agora, criticou os 220.000 euros 
que a atual Câmara deu para a iluminação de 
Natal de 2017, pelo que, não entende a coerên-
cia do Sr. vereador.
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura disse que, como autarca, não se sente 
menos legitimado em estar na Câmara Munici-
pal por ter tido o resultado que teve. Que quan-
do se inclui uma maioria, o Sr. presidente sabe 
que quando se pode divergir por disciplina de 
voto, vota-se de uma maneira; quando se pode 
divergir em consciência, vota-se de outra for-
ma. Que aquilo que o Sr. presidente refere, tem 
a ver com a disciplina de voto que os verea-
dores de uma maioria têm. Que desde sempre, 
achou que estas situações podem acabar por 
afetar a liberdade de imprensa dos órgãos de 
comunicação social, por terem esta relação ins-
titucional com o Município, pelo que, os verea-
dores do pSD votam contra.

o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse não pôr em causa a 
legitimidade do Sr. vereador em estar na Câ-
mara Municipal, mas sim a sua postura. Disse 
que a legitimidade do Sr. vereador é a mesma 
que a sua, mas, pessoalmente, e na situação do 
Sr. vereador, não estaria, porque o “banho” foi 
tão forte que daria o lugar a outro, de forma a 
rejuvenescer o pSD.
Deliberação: Deliberado por, maioria, por 8 vo-
tos a favor do pS e 2 votos contra do ppD/pSD.
CDS/pp, aprovar a Minuta de Acordo de Coo-
peração de publicidade oficial e Institucional 
do Município a celebrar entre o Município de 
vila Nova de Gaia e Arlindo Manuel Alves Cos-
ta; a AGp - Comunicação, Lda;a Narrativa Ape-
lativa, Lda; o Gaiense - Comunicação e Eventos 
unipessoal, Lda e as Letras e Figuras – Comuni-
cação e Fotografia unipessoal, Lda, no valor de 
€79.500,00 (setenta e nove mil e quinhentos 
euros), nos termos apresentados.
CoNTrATo pATroCÍNIo DESporTIvo A CE-
LEBrAr ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA 
DE GAIA E o Grupo DESporTIvo 4 CAMI-
NhoS pArA ATrIBuIçÃo DE ApoIo FINAN-
CEIro À pArTICIpAçÃo No EvENTo DES-
porTIvo “porTo CITY rACE – Euro Tur”
EDoC/2017/50806
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. 
14.02.2018.”
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, 
aprovar o Contrato de patrocínio Desportivo a 
celebrar entre o Município de vila Nova de Gaia 
e o Grupo Desportivo 4 Caminhos, para atribui-
ção de apoio financeiro à participação no even-
to desportivo “porto City race – Euro Tour”, no 
valor de €2.500,00 (dois mil e quinhentos eu-
ros) + IvA, nos termos apresentados.

DireÇÃo MUNiCiPAL De iNFrAeSTrUTUrAS 
e eSPAÇoS PÚBLiCoS

SuBSTITuIçÃo Do SuBEMprEITEIro Dou-
rEL – INSTALAçÕES GErAIS ELÉTrICAS Do 
NorTE, uNIpESSoAL, LDA pELo SuBEMprEI-
TEIro ANTÓNIo MANuEL JESuS roChA uNI-
pESSoAL, LDA, No âMBITo Do “CoNCurSo 
pÚBLICo pArA A CELEBrAçÃo DE ACorDoS 
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QuADro SINGuLArES pArA A rEALIZAçÃo 
DE oBrAS NA vIA pÚBLICA – ZoNA A”
EDoC/2018/7745
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: “Aprovo. À Câmara 
para ratificação. 07.02.2018.”
Deliberação: Deliberado por, maioria, por 8 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, ratificar o despacho do Sr. presiden-
te datado de 07.02.2018 que aprovou a substi-
tuição do subempreiteiro Dourel – Instalações 
Gerais Elétricas do Norte, unipessoal Ld.ª pela 
empresa António Manuel Jesus rocha unipes-
soal Ld.ª, no âmbito do “Concurso público para 
a Celebração de Acordos Quadro Singulares, 
para a realização de obras na via pública – Zona 
A”, nos termos informados.
SuBSTITuIçÃo Do SuBEMprEITEIro Dou-
rEL – INSTALAçÕES GErAIS ELÉTrICAS Do 
NorTE, uNIpESSoAL, LDA pELo SuBEMprEI-
TEIro ANTÓNIo MANuEL JESuS roChA uNI-
pESSoAL, LDA, No âMBITo Do “CoNCurSo 
pÚBLICo pArA A CELEBrAçÃo DE ACorDoS 
QuADro SINGuLArES pArA A rEALIZAçÃo 
DE oBrAS NA vIA pÚBLICA – ZoNA B”
EDoC/2018/7747
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: “Aprovo. À Câmara 
para ratificação. 07.02.2018.”
Deliberação: Deliberado por, maioria, por 8 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, ratificar o despacho do Sr. presidente 
datado de 07.02.2018 que aprovou a substitui-
ção do subempreiteiro Dourel – Instalações Ge-
rais Elétricas do Norte, unipessoal Ldª pela em-
presa António Manuel Jesus rocha unipessoal 
Ldª, no âmbito do “Concurso público para a Ce-
lebração de Acordos Quadro Singulares, para 
a realização de obras na via pública – Zona B”, 
nos termos informados.

DireÇÃo MUNiCiPAL PArA A iNCLUSÃo 
SoCiAL

AprovAçÃo DE prEçoS uNITÁrIoS rELATI-
voS Ao CoNTrATo DE prESTAçÃo DE SEr-
vIçoS DE CANTINAS ESCoLArES

EDoC/2017/43012
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 Câma-
ra.07.02.2018.”
Deliberação: Deliberado por, maioria, por 8 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, aprovar os preços unitários relativos 
ao Contrato de prestação de Serviços de Canti-
nas Escolares, nos termos informados.
MINuTA DE proToCoLo “GAIA CoM pro-
GrAMA ESpECIAL DE vACINAçÃo”
EDoC/2018/2344
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 DMAF. À Câma-
ra. 15.01.2018.”
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, 
aprovar a minuta de protocolo de Colaboração 
no âmbito do “Gaia com programa Especial de 
vacinação”, no valor de €85.000,00 (oitenta e 
cinco mil euros), nos termos protocolados.

DireÇÃo MUNiCiPAL De UrBANiSMo e AM-
BieNTe

rECoNhECIMENTo DE QuE o EDIFÍCIo FoI 
oBJETo DE uMA opErAçÃo DE rEABILITA-
çÃo urBANÍSTICA, pArA EFEIToS DA ISEN-
çÃo DE IMI E IMT E AprovAçÃo DE EMISSÃo 
DE CErTIDÃo, SoLICITADo por MAXIMILIEN 
LEJEuNE – proC. 6047/17 – CErT– FrEGuE-
SIA DE SANTA MArINhA E SÃo pEDro DA 
AFurADA
EDoC/2018/5820
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. 
29.01.2018.”
Deliberação: Deliberado por, maioria, por 8 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, aprovar a emissão de certidão que re-
conheça que o edifício sito na rua Cândido dos 
reis, nº 311/315, incidindo sobre o prédio descri-
to na 1ª Conservatória do registo predial de vila 
Nova de Gaia sob o nº 4544/20100930 e inscri-
to na matriz nº 1406, foi objeto de uma opera-
ção de reabilitação urbanística, para efeitos da 
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isenção de IMI e IMT, nos termos informados.

DiverSoS
Foi presente o rESuMo DIÁrIo DE TESourA-
rIA que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
14, apenas no original.
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
rEvoGAçÃo DA DELIBErAçÃo DE CâMArA 
DE 20 DE NovEMBro DE 2017, poNTo 25 DA 
ATA NÚMEro 22 E QuE SEJA propoSTo À 
ASSEMBLEIA MuNICIpAL, DAr SEM EFEITo o 
DELIBErADo NA SuA rEuNIÃo DE 7 DE DE-
ZEMBro DE 2017; - DESAFETAçÃo DA pAr-
CELA DE TErrENo CoM A ÁrEA DE 89,41 M2, 
SITA NA AvENIDA ENGENhEIro LuDGEro 
MArQuES, FrEGuESIA DE SANTA MArINhA 
E SÃo pEDro DA AFurADA;- pErMuTA DA 
pArCELA DE TErrENo  por uMA ouTrA 
pArCELA, CoM A ÁrEA DE 123 M2, SITA NA 
AvENIDA ENGENhEIro LuDGEro MArQuES, 
FrEGuESIA DE SANTA MArINhA E SÃo pE-
Dro DA AFurADA, proprIEDADE DA "ALDI, 
porTuGAL SupErMErCADoS, LDA
EDoC/2017/58982
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. 
15.02.2018.”
Deliberação: Deliberado por, maioria, por 8 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, nos termos informados, o seguinte:
1- Dar sem efeito a deliberação de Câmara de 
20 de novembro de 2017, ponto 25 da ata nº 
22 e, que seja proposto à Assembleia Municipal, 
dar sem efeito o deliberado na sua reunião de 7 
de dezembro de 2017;
2- Nos termos da alínea q) do artigo 25º, do 
Anexo I da Lei nº 75/2013, submeter à aprecia-
ção da Assembleia Municipal a desafetação da 
parcela de terreno com a área de 89,41m2, sita 
na Avenida Engenheiro Ludgero Marques, fre-
guesia de Santa Marinha e São pedro da Afura-
da, inscrita na matriz predial urbana sob o arti-
go p7116, omissa na Conservatória do registo 
predial (por estar integrada no domínio público 
municipal), a confrontar do norte, nascente e 
poente com supermercados “Aldi” e do sul com 
a Avenida Engenheiro Ludgero Marques e iden-
tificada na planta anexa a cor azul;

3- Aprovar a permuta da parcela de terreno 
acima identificada por uma outra parcela, com 
a área de 123m2, sita na Avenida Engenheiro 
Ludgero Marques, freguesia de Santa Marinha 
e São pedro da Afurada, propriedade da “ALDI, 
portugal Supermercados Ldª”, a destacar do 
prédio descrito na Conservatória do registo 
predial sob o nº 2248 – Santa Marinha, identi-
ficada na planta anexa a cor vermelha e que se 
destina a integrar o domínio público municipal, 
sendo atribuído a ambas as parcelas, para efei-
tos da permuta, o valor de €6.705,75 (seis mil 
setecentos e cinco euros e setenta e cinco cên-
timos)
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues deu início às INTEr-
vENçÕES DoS MuNÍCIpES, tendo usado da 
palavra:
MANuEL pELETEIro FErrEIrA  - referiu-se 
ao processos nº 805/Fu/2003 referente a uma 
ampliação ilegal no prédio sito na rua Jardim, 
nº 249, união de Freguesias de Mafamude e vi-
lar do paraíso, agradecendo ao Sr. presidente e 
ao Sr. vice-presidente pela conclusão do referi-
do processo.
JoSÉ MANuEL rIBEIro GuErrEIro – referiu-
-se ao estacionamento indevido e à circulação 
de veículos pesados de recolha de lixo da Sul-
douro e da SuMA, na rua Diogo Cassels, união 
de Freguesias de Mafamude e vilar do paraí-
so. Solicitou que a Câmara Municipal encontre 
uma solução para o caso, porque verifica-se a 
degradação dos lancis da referida artéria, que 
afeta a mobilidade dos munícipes e residentes.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse que o Sr. Munícipe tem 
razão e que a Câmara Municipal não consegue 
arranjar uma solução para o problema que não 
seja colocar no local, ininterruptamente, a po-
lícia Municipal ou a pSp, de forma a impedir o 
estacionamento. Que tentou-se arranjar uma 
solução de pinos a meio da zona de estacio-
namento, para evitar o estacionamento indevi-
do. Disse que a questão está a ser analisada e 
a situação dos pinos pode ser uma boa solu-
ção, mas tem outras consequências, nomeada-
mente, para os moradores. relativamente aos 
passeios, disse haver dois problemas graves 
na zona em concreto. um, é aquele que o Sr. 
Munícipe levantou e o outro, é a falta de civis-
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mo das pessoas que têm animais de estimação, 
verificando-se a proliferação de detritos no lo-
cal. Disse que se irá iniciar uma nova época de 
reabilitação de arruamentos, que está sensível 
ao que o Sr. Munícipe referiu e que se vai ten-
tar encontrar uma solução de forma a evitar o 
estacionamento no local, sobretudo, entre as 
Águas de Gaia e a antiga Gaiurb. 
E nada mais havendo a tratar, quando eram 18 
horas e 20 minutos, o Senhor presidente de-
clarou encerrada a reunião, da qual se elabo-
rou a presente ata aprovada, por unanimidade, 
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)

C.1. DeSPACHoS

DeSPACHo Nº 4/PCM/2018
Considerando que.
o Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de abril, no re-
dação dada pelo Decreto-Lei n.º 74/2017, de 21 
de junho, impõe aos serviços e organismos da 
Administração pública a adoção, nos termos le-
gais aplicáveis, de mecanismos de delegação e 
subdelegação de competências que propiciem 
respostas céleres às solicitações dos utentes 
e proporcionem um pronto cumprimento de 
obrigações;
Se impõe promover e assegurar o cumprimento 
célere e eficaz das atribuições municipais em 
vigor no ordenamento jurídico, bem como in-
centivar a eficiência da gestão autárquica;
A necessidade de desconcentração do exercí-
cio das competências, próprias ou delegadas, 
do presidente da Câmara;
o presidente da Câmara Municipal pode dele-
gar a sua competência nos dirigentes máximos 
das respetivas unidades orgânicas no que res-
peita a diversas matérias previstas na lei, desig-
nadamente, no âmbito da gestão e direção de 
recursos humanos;
A Câmara Municipal, em reunião de 05 de feve-
reiro de 2018, aprovou a proposta de Alteração 
à Delegação de Competências da Câmara Mu-
nicipal no Senhor presidente da Câmara apro-
vada na reunião de 21 de outubro de 2017, na 
sequência da entrada em vigor a 01 de janei-
ro de 2018, do Decreto- Lei n.º 111-B/2017, de 
31 de agosto, que procede à nona alteração ao 
Código dos Contratos públicos, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro;
Se impõe proceder a pequenos ajustamentos à 
delegação de competências efetuada no início 
do mandato através do meu despacho n.º 40/
pCM/2017.
Assim, ao abrigo dos artigos 44°, 47° e 49° do 
Código do procedimento Administrativo, apro-
vado pelo Decreto-Lei n° 4/2015, de 07 de ja-
neiro e no uso da competência que me é con-
ferida pelo artigo 38° do regime Jurídico das 
Autarquias Locais (rJAL), aprovado pela Lei 
n° 75/2013, de 12 de Setembro, com as subse-
quentes alterações:
1. revogo o meu Despacho n.º 40/pCM/2017, de 
23.10.2017;

C. DESpAChoS E orDENS DE SErvIço
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2. Delego e subdelego, com poderes de subde-
legação e
subsubdelegação, na Senhora Diretora Munici-
pal de Administração e Finanças, Dr.° Manuela 
Fernanda da rocha Garrido, as seguintes com-
petências:
a) Executar as deliberações da Câmara Munici-
pal, inerentes às funções que foram atribuídas e 
que se inserem no âmbito da Direção Municipal 
de Administração e Finanças (DMAF);
b) Coordenar a atividade de natureza adminis-
trativa das áreas respeitantes às funções referi-
das na alínea anterior;
c) Assinar ou visar a correspondência da Câma-
ra Municipal com destino a quaisquer entidades 
ou organismos públicos;
d) Autorizar termos de abertura e encerramen-
to em livros sujeitos a essa formalidade;
e) Autorizar a restituição aos interessados de 
documentos juntos a processos;
f) Autorizar a passagem de termos de identi-
dade, idoneidade e justificação administrativa;
g) Autorizar a passagem de certidões ou foto-
cópias autenticadas aos interessados relativas 
a processos ou documentos constantes de pro-
cessos arquivados e que careçam de despacho 
ou deliberação dos eleitos locais com respeito 
pelas salvaguardas estabelecidas por lei;
h) remeter, atempadamente, ao Tribunal de 
Contas os documentos que careçam da respe-
tiva apreciação, com exceção dos documentos 
referentes às contas do Município;
i) Assinar e visar apólices de seguros no âmbito 
de contratos anteriormente celebrados e prati-
car todos os demais atos necessários à gestão 
da carteira de seguros;
j) Arquivar processos de ocorrência e de sinis-
tros automóveis com a frota municipal;
k) promover a liberação de cauções prestadas 
no âmbito dos contratos de locação ou aquisi-
ção de bens móveis e de aquisição de serviços;
l) Autorizar a cabimentação e realização de 
despesas orçamentadas até ao montante de 
€49.880,00 (quarenta e nove mil, oitocentos e 
oitenta euros), e as competências previstas nos 
termos do n.º 3 do artigo 109° do Código dos 
Contratos públicos, incluindo, nomeadamente, 
a aprovação dos respetivos programas de con-
curso, cadernos de encargos e adjudicação;
m) Autorizar o pagamento das despesas reali-

zadas até ao montante de €250.000,00;
n) Assinar requisições externas de despesa, até 
ao montante de €250.000,00;
o) Autorizar a realização e pagamento de des-
pesa em cumprimento de contratos de adesão 
previamente autorizados pelos eleitos locais 
através de despacho ou deliberação, com cor-
reto cabimento legal no orçamento em vigor;
p) As competências que me são atribuídas no 
âmbito do n.º 2 do artigo 7° do Decreto-Lei n° 
433/99, de 26 de outubro, com as subsequen-
tes alterações, que aprova o Código de proce-
dimento e processo Tributário (CppT), relacio-
nados com as execuções fiscais, nomeando-a 
responsável pelo órgão da execução fiscal.
paços do Concelho de vila Nova de Gaia, 07 de 
fevereiro de 2018
o presidente da Câmara, Eduardo vitor rodri-
gues

DeSPACHo Nº 5/vJGA/2018
Considerando que:
É competência do presidente da Câmara fixar 
as funções e competências dos vereadores, in-
cumbindo-os de tarefas específicas;
o presidente da Câmara, no âmbito dessa com-
petência, bem como da delegação que lhe foi 
conferida em reunião de Câmara de 21 de outu-
bro de 2017, delegou e subdelegou em mim as 
competências constantes do seu despacho n.º 
46/pCM 12017 de 27 de outubro;
Nos termos desse despacho, conferiu-me ainda 
poderes de subdelegação nos dirigentes máxi-
mos das respetivas unidades orgânicas em vá-
rias matérias previstas na lei designadamente 
no âmbito da gestão e direção dos recursos hu-
manos.
Assim, ao abrigo dos artigos 44.°, 47.° e 49.° do 
Código do procedimento Administrativo, apro-
vado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de ja-
neiro e em complemento do meu despacho n.º 
61/vJGA/2017, no uso da competência que me 
é conferida pelo artigo 38.° do regime Jurídico 
das Autarquias Locais (rJAL), aprovado pela 
Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro:
a) subdelego, na Senhora Directora Municipal 
para a Inclusão Social, Eng.ª vera Lúcia Branco 
pacheco, com poderes de subdelegação e sub-
subdelegação, as seguintes competências:
1) Decidir sobre os pedidos de licenciamento de 
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atividades diversas, designadamente atribuir as 
licenças respetivas.
paços do Concelho de vila Nova de Gaia, 20 de 
Fevereiro de 2018
o vereador do pelouro, (José Guilherme Aguiar)

DeSPACHo Nº 6/DMiS/2018
Considerando,
A subdelegação de competências que me foi 
conferida pela Senhora vereadora Eng.ª paula 
Carvalhal, pelo despacho n.º 59/ vpC /2017;
Que nos termos daquele despacho de delega-
ção de competências, foi-me expressamente 
concedida a faculdade de subdelegação.
Assim, ao abrigo dos artigos 44°, 47º e 49º do 
Código do procedimento Administrativo, apro-
vado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de ja-
neiro e no uso da competência que me é con-
ferida pelo artigo 38° do regime Jurídico das 
Autarquias Locais (rJAL), aprovado pela Lei n° 
75/2013, de 12 de Setembro, delego e subdele-
go, com poderes de subdelegação, no Senhor 
Diretor do Departamento Municipal de Despor-
to, Cultura e Juventude, Eng.º Mário Armando 
Martins Duarte, no âmbito dos serviços sob a 
sua responsabilidade orgânica, as seguintes 
competências:
a) Genericamente, despachar todos os assun-
tos relativos aos serviços referidos, executar 
as deliberações da Câmara e os despachos e 
orientações do presidente da Câmara e do ve-
reador do pelouro, respeitante aos mesmos, 
bem como assinar a respetiva correspondência 
expedida, com destino a quaisquer entidades e 
organismos públicos ou particulares e organis-
mos públicos no âmbito da alínea m) do n.º3 do 
art.º 38º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro;
b) No âmbito da Cultura, planear e gerir os 
equipamentos, meios e recursos necessários à 
implementação e prossecução da política Cul-
tural, designadamente através da dinamização 
de atividades e eventos de animação cultural;
c) No âmbito da gestão e direção de recursos 
humanos afetos ao Departamento Municipal de 
Desporto, Cultura e Juventude, decidir quanto 
às seguintes matérias:
- Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes 
decisões relativas a férias com respeito pelo in-
teresse do serviço;
- Justificar faltas;

- proceder à homologação da classificação de 
serviço dos funcionários no caso em que o de-
legado não tenha sido notador.
ratifico os atos anteriormente praticados pelo 
Senhor Director do Departamento Municipal de 
Desporto, Cultura e Juventude, Eng.º Mário Ar-
mando Martins Duarte, no âmbito das matérias 
agora subdelegadas.
paços do Concelho de vila Nova de Gaia, 27 de 
Fevereiro de 2018
A Directora Municipal para a Inclusão Social, 
(vera pacheco, Eng.ª)

DeSPACHo Nº 7/DMiS/2018
Considerando,
A subdelegação de competências que me foi 
conferida pelo Senhor vereador Dr. José Gui-
lherme Aguiar, pelo despacho n.º 61 /vJGA/ 
2017;
Que nos termos daquele despacho de delega-
ção de competências, foi-me expressamente 
concedida a faculdade de subdelegação.
Assim, ao abrigo dos artigos 44°, 47º e 49º do 
Código do procedimento Administrativo, apro-
vado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de ja-
neiro e no uso da competência que me é con-
ferida pelo artigo 38° do regime Jurídico das 
Autarquias Locais (rJAL), aprovado pela Lei n° 
75/2013, de 12 de Setembro, delego e subdele-
go, com poderes de subdelegação, no Senhor 
Diretor do Departamento Municipal de Despor-
to, Cultura e Juventude, Eng.º Mário Armando 
Martins Duarte, no âmbito dos serviços sob a 
sua responsabilidade orgânica, as seguintes 
competências:
a) Genericamente, despachar todos os assun-
tos relativos aos serviços referidos, executar 
as deliberações da Câmara e os despachos e 
orientações do presidente da Câmara e do ve-
reador do pelouro, respeitante aos mesmos, 
bem como assinar a respetiva correspondência 
expedida, com destino a quaisquer entidades e 
organismos públicos ou particulares;
b) No âmbito do Desporto e Dinamização Des-
portiva, planear e gerir os equipamentos, meios 
e recursos necessários à implementação e pros-
secução da política de desporto do Município, 
designadamente através da dinamização de 
atividades e eventos de animação desportiva e 
de lazer;
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c) planear e programar o apoio a instituições de 
carácter desportivo, bem como a implementa-
ção de medidas e ações de incentivo ao asso-
ciativismo desportivo;
d) Superintender na Gestão do C.A.r., em cola-
boração com os outros membros da Comissão 
de Gestão Local, visando a promoção e renta-
bilidade do equipamento.
e) Superintender a atividade da área do Turis-
mo, definindo estratégias de desenvolvimento;
f) planear e gerir a promoção e valorização da 
oferta turística do concelho;
g) Coordenar as atividades da L.I.T.
h) No âmbito do disposto na alínea anterior 
promover e cooperar em eventos de interesse 
turístico;
i) No âmbito da gestão e de recursos humanos 
afetos ao Departamento Municipal de Despor-
to, Cultura e Juventude, decidir quanto às se-
guintes matérias:
- Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes 
decisões relativas a férias com respeito pelo in-
teresse do serviço;
- Justificar faltas;
- proceder à homologação da classificação de 
serviço dos funcionários no caso em que o de-
legado não tenha sido notador.
ratifico os atos anteriormente praticados pelo 
Senhor Diretor do Departamento Municipal de 
Desporto, Cultura e Juventude, Eng.º Mário Ar-
mando Martins Duarte, no âmbito das matérias 
agora subdelegadas.
paços do Concelho de vila Nova de Gaia, 27 de 
Fevereiro de 2018
A Directora Municipal para a Inclusão Social, 
(vera pacheco, Eng.ª).

DeSPACHo Nº 8/DMiS/2018
Considerando,
A subdelegação de competências que me foi 
conferida pelo Senhor vereador Dr. Elisio pinto, 
pelo despacho n.º 57/vEp/ 2017;
Que nos termos daquele despacho de delega-
ção de competências, foi-me expressamente 
concedida a faculdade de subdelegação.
Assim, ao abrigo dos artigos 44°, 47º e 49º do 
Código do procedimento Administrativo, apro-
vado pelo Decreto-Lei n° 4/2015, de 07 de ja-
neiro e no uso da competência que me é con-
ferida pelo artigo 38° do regime Jurídico das 

Autarquias Locais (rJAL), aprovado pela Lei n° 
75/2013, de 12 de Setembro, delego e subdele-
go, com poderes de subdelegação, no Senhor 
Diretor do Departamento Municipal de Despor-
to, Cultura e Juventude, Eng.º Mário Armando 
Martins Duarte, no âmbito dos serviços sob a 
sua responsabilidade orgânica, as seguintes 
competências:
a) Genericamente, despachar todos os assun-
tos relativos aos serviços referidos, executar 
as deliberações da Câmara e os despachos e 
orientações do presidente da Câmara e do ve-
reador do pelouro, respeitante aos mesmos, 
bem como assinar a respetiva correspondência 
expedida, com destino a quaisquer entidades e 
organismos públicos ou particulares e organis-
mos públicos no âmbito da alínea m) do n.º3 do 
art.º 38º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro;
b) No âmbito da Juventude, planear e gerir os 
equipamentos, meios e recursos necessários à 
implementação e prossecução da política de 
Juventude, designadamente através da dina-
mização de atividades e eventos de animação, 
bem como estabelecimento de parcerias julga-
das de interesse municipal;
c) Acompanhar a implementação do pMJ;
d) No âmbito da gestão e direção de recursos 
humanos afetos ao Departamento Municipal de 
Desporto, Cultura e Juventude, decidir quanto 
às seguintes matérias:
- Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes 
decisões relativas a férias com respeito pelo in-
teresse do serviço;
- Justificar faltas;
- proceder à homologação da classificação de 
serviço dos funcionários no caso em que o de-
legado não tenha sido notador.
ratifico os atos anteriormente praticados pelo 
Senhor Diretor do Departamento Municipal de 
Desporto, Cultura e Juventude, Eng.º Mário Ar-
mando Martins Duarte, no âmbito das matérias 
agora subdelegadas.
paços do Concelho de vila Nova de Gaia, 27 de 
Fevereiro de 2018
A Directora Municipal para a Inclusão Social, 
(vera pacheco, Eng.ª)

DeSPACHo Nº 9/DMiS/2018
Considerando,
A subdelegação de competências que me foi 
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conferida pelo Senhor vereador Dr. José Gui-
lherme Aguiar, pelo despacho n.º 61 /vJGA/ 
2017;
Que nos termos daquele despacho de delega-
ção de competências, foi-me expressamente 
concedida a faculdade de subdelegação.
Assim, ao abrigo dos artigos 44°, 47º e 49º do 
Código do procedimento Administrativo, apro-
vado pelo Decreto-Lei n° 4/2015, de 07 de ja-
neiro e no uso da competência que me é con-
ferida pelo artigo 38° do regime Jurídico das 
Autarquias Locais (rJAL), aprovado pela Lei n° 
75/2013, de 12 de Setembro, subdelego, com 
poderes de subdelegação, na Senhora Direto-
ra do Departamento Municipal de Ação Social 
e Atividades Económicas, Dra. Cláudia Susana 
Lobo pais Teixeira, no âmbito dos serviços sob 
a sua responsabilidade orgânica, as seguintes 
competências:
1. Despachar todos os assuntos inerentes ao 
Departamento Municipal, executar as delibe-
rações da Câmara Municipal e os despachos e 
orientações do presidente da Câmara respei-
tante aos mesmos.
2. Coordenar a atividade de natureza admi-
nistrativa do Departamento e assinar a respe-
tiva correspondência expedida com destino a 
quaisquer entidades particulares.
3. promover a instrução dos procedimentos le-
gais no âmbito das atividades económicas cons-
tantes do ponto 4 do despacho 46/pCM/2017;
4. Coordenar o funcionamento do Centro de 
Informação Autárquico ao Consumidor (CIAC).
5. Decidir no âmbito da gestão e direção de re-
cursos humanos afetos às unidades orgânicas 
integradas no departamento municipal, as se-
guintes matérias:
a) Aprovar e alterar o mapa de férias e restan-
tes decisões relativas a férias com respeito pelo 
interesse do serviço;
b) Justificar faltas;
c) proceder à homologação da classificação de 
serviço dos funcionários no caso em que o de-
legado não tenha sido notador.
ratifico os atos anteriormente praticados pela 
Senhora Diretora do Departamento Municipal 
de Ação Social e Atividades Económicas, Dra. 
Cláudia Susana Lobo pais Teixeira Gomes, no 
âmbito das matérias agora subdelegadas.
paços do Concelho de vila Nova de Gaia, 27 de 

Fevereiro de 2018
A Directora Municipal para a Inclusão Social, 
(vera pacheco, Eng.ª)

DeSPACHo Nº 10/DMiS/2018
Considerando,
A subdelegação de competências que me foi 
conferida pela Senhora vereadora Dra. Elisa Ci-
dade, pelo despacho n.º 63/vJGA/ 2017;
Que nos termos daquele despacho de delega-
ção de competências, foi-me expressamente 
concedida a faculdade de subdelegação.
Assim, ao abrigo dos artigos 44°, 47º e 49º do 
Código do procedimento Administrativo, apro-
vado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de ja-
neiro e no uso da competência que me é con-
ferida pelo artigo 38° do regime Jurídico das 
Autarquias Locais (rJAL), aprovado pela Lei n° 
75/2013, de 12 de Setembro, subdelego, com 
poderes de subdelegação, na Senhora Direto-
ra do Departamento Municipal de Ação Social 
e Atividades Económicas, Dra. Cláudia Susana 
Lobo pais Teixeira, no âmbito dos serviços sob 
a sua responsabilidade orgânica, a seguinte 
competência:
organizar e gerir a rede de transportes de crian-
ças com Necessidades Educativas Especiais.
ratifico os atos anteriormente praticados pela 
Senhora Diretora do Departamento Municipal 
de Ação Social e Atividades Económicas, Dra. 
Cláudia Susana Lobo pais Teixeira Gomes, no 
âmbito das matérias agora subdelegadas.
paços do Concelho de vila Nova de Gaia, 27 de 
Fevereiro de 2018
A Directora Municipal para a Inclusão Social, 
(vera pacheco, Eng.ª)

C.2. orDeNS De ServiÇo

orDeM De ServiÇo N.º 4/2018
Descongelamento de carreiras

Cumprindo o disposto no artigo 18.º da Lei do 
orçamento do Estado para 2018, comunico que, 
no próximo vencimento de fevereiro, proceder-
-se-á a atualização remuneratória dos trabalha-
dores que a ela tem direito, em função dos pon-
tos acumulados na avaliação do desempenho.
Considerando a importância do conteúdo da-
quele normativo e do consequente processo 
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administrativo, que tem implicações e reflexos 
na gestão das respetivas carreiras, apresento, 
de seguida, algumas informações relevantes 
que poderão ajudar na perceção e acompanha-
mento do respetivo processo individual.
Assim,
- Após publicitação deste documento, comuni-
car-se-á, via mensagem de correio eletrónico, o 
numero de pontos adquiridos por cada traba-
lhador. os trabalhadores que não tem endereço 
de email receberão a comunicação por oficio;
- Cerca de 63% dos trabalhadores do Município, 
incluindo os que atualmente se encontram ce-
didos as empresas municipais, acumularam 10 
ou mais pontos de avaliação de desempenho, 
e, por esse facto, na remuneração de fevereiro 
processar-se-á a respetiva alteração obrigató-
ria de posicionamento remuneratório, de forma 
faseada, nos termos previstos no n.º 8 do artigo 
18.°;
- os pontos são contados a partir da ultima al-
teração de posicionamento remuneratório do 
trabalhador, mas sempre após 2004, devendo 
considerar-se o ultimo ano em que cada cola-
borador mudou de posição remuneratória (Tru 
em vigor desde 01 .01. 2009), ou de escalão, 
categoria ou carreira;
- Nos anos 2004 e 2005, uma vez que ainda 
não tinha sido aplicado o SIADAp nas Autar-
quias Locais, é considerado 1 ponto por cada 
ano, independentemente da classificação de 
serviço;
- Aos trabalhadores cujo desempenho foi ava-
liado com base em sistemas de avaliação que 
não consideraram diferenciação do mérito, e 
considerado 1 ponto por cada ano, independen-
temente da classificação de serviço;
- A remuneração base será atualizada faseada-
mente, da seguinte forma:
• De janeiro a agosto de 2018 - 25% da valo-
rizarão a que tem direito, decorrente da nova 
posição remuneratória ou escalão, no caso de 
estar integrado em carreira subsistente ou não 
revista;
• De setembro de 2018 a abril de 2019 - 50%;
• De maio a novembro de 2019 - 75%;
• A 1 de dezembro de 2019 -100%;
- os pontos que excedam os necessários para 
alteração de posicionamento remuneratório, 
relevam para efeitos de futura valorização re-

muneratória;
- relativamente ao posicionamento dos assis-
tentes operacionais na sequencia da atualiza-
ção da retribuição mínima mensal garantida, 
cujo entendimento das entidades que supervi-
sionam o processo de valorização remunerató-
ria não colhe a concordância desta Autarquia, 
aguardamos pronuncia da Senhora Secretaria 
de Estado da Administração e Emprego publi-
co, que clarifique a controvérsia gerada;
- Esta comunicação de serviço não dispensa a 
consulta do citado artigo 18° da Lei 114/2017, de 
29 de dezembro, que aprovou o orçamento do 
Estado para 2018.
Quaisquer questões adicionais devem ser diri-
gidas ao Departamento de pessoal, por men-
sagem de correio eletrónico (recursoshumanos.
cmg@cm-gaia.pt), meio expedito que permitira 
registar todas as duvidas, unidade orgânica que 
se encontra disponível para esclarecimentos 
sobre esta matéria.
Município de vila Nova de Gaia, 6 de fevereiro 
de 2018.
o presidente da Camara, (Eduardo vitor rodri-
gues)

orDeM De ServiÇo N.º 5/2018
Com vista à constituição de uma equipa de 
trabalho para a área da programação Cultural, 
determino, em conformidade com a proposta 
apresentada pela Sra. vereadora Eng.ª paula 
Carvalhal, a mobilidade interna dos trabalhado-
res a seguir identificados que, a partir da pre-
sente data, integram a referida equipa de tra-
balho, em apoio ao gabinete da Sra. vereadora, 
grupo a que também se encontra afeto o técni-
co superior vítor Domingos da Silva pinto,
- Fernando José rodrigues portugal, técnico 
superior;
- Joana Campos oliveira e Silva, técnica supe-
rior;
- Maria Luísa Ferreira da Silva Machado, assis-
tente técnica; e,
- Marina Alexandra pinheiro Fonseca, técnica 
superior.
Município de vila Nova de Gaia, 14 de fevereiro 
de 2018
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
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orDeM De ServiÇo N.º 6/2018
por necessidade de afetação de recursos hu-
manos na Divisão de Gestão de Equipamentos 
e Eventos - pavilhão Municipal prof. Miranda de 
Carvalho, determino que António Adriano Sou-
sa Freitas, assistente operacional, com o n° de 
ordem 1901, passe a exercer funções na referida 
divisão, com efeitos ao dia 26 de fevereiro de 
2018, deixando a Divisão de Espaços verdes e 
Salubridade.
Município de vila Nova de Gaia,20 de fevereiro 
de 2018.
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.

eDT-CMvNG/2018/58
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 15/97
(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 
16 de janeiro de 2018, e nos termos do dispos-
to no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16 de dezembro, com as sucessivas alterações, 
que foi apresentado um pedido de alteração 
da licença de loteamento n.º 15/97 para os lo-
tes 1, 2, 3 e 4, requerido em nome de CâNDIDo 
CoELho DE FArIA, que tem como objetivo a 
reorganização dos 4 lotes, através da criação 
de 4 habitações unifamiliares de 4 frentes, em 
cada lote, e consequente previsão de alarga-
mento do espaço público, através da criação 
de passeio na rua Fernão de Magalhães, com a 
cedência de 205m2 ao domínio público e o au-
mento da área de construção prevista para os 
4 lotes, de 38m2 por cada habitação, que passa 
de 450m2 (cave, r/chão e andar) para 488m2 
(cave, r/chão e andar). 
para efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
27.º ficam os proprietários dos lotes constantes 
do referido alvará de loteamento notificados 
para se pronunciarem sobre a alteração indica-
da, no prazo de 10 dias. 
o processo n.º 4158/15 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)

D. AvISoS E EDITAIS
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Data de publicitação: 05/02/2018

eDT-CMvNG/2018/59
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 30/85
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 
urbanização e Edificação)
Eng.º patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-
-presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de Gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 44/pCM/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 
de outubro de 2017. 
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 
17 de janeiro de 2018, e nos termos do dispos-
to no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16 de dezembro, com as sucessivas alterações, 
que foi apresentado um pedido de alteração 
da licença de loteamento n.º 30/85 para o lote 
n.º 15, 16 e 17, requerido em nome de ANTÓNIo 
FErNANDo pErEIrA ESTEvES, que tem como 
objetivo a alteração do uso da fração A, de ar-
mazém para armazém/comércio e serviços.
para efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
27.º ficam os proprietários dos lotes constantes 
do referido alvará de loteamento notificados 
para se pronunciarem sobre a alteração indica-
da, no prazo de 10 dias.

o processo n.º 5771/17 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)

Data de publicitação: 06/02/2018

eDT-CMvNG/2018/60
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 06/04
(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 2018, e nos termos do disposto no 
artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, com as sucessivas alterações, que 
foi apresentado um pedido de alteração da li-
cença de loteamento n.º 06/04 para o lote n.º 2, 
requerido em nome de MArIA JoSÉ pErEIrA 
TorrES, que tem como objetivos:
a) Alteração da área do lote, de 460m2 para 
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475,90m2, resultante da realização de levanta-
mento topográfico;
b) Alteração da área de implantação da habi-
tação, de 120m2 para 117,80m2, sendo definida 
como área máxima;
c) Definição de piso de acesso à cobertura (fa-
cultativo), com 20m2 de área máxima de cons-
trução; 
d) Eliminação do piso de cave; 
e) Alteração da área de construção da habita-
ção, de 240m2 para 235,60m2. 
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 6183/17 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)

Data de publicitação: 06/02/2018

eDT-CMvNG/2018/61
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 18/07
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 
urbanização e Edificação)
Eng.º patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-

-presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de Gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 44/pCM/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 
de outubro de 2017. 
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 
18 de janeiro de 2018, e nos termos do dispos-
to no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16 de dezembro, com as sucessivas alterações, 
que foi apresentado um pedido de alteração da 
licença de loteamento n.º 18/07 para os lotes 
18, 19, 20 e 25, requerido em nome de CApITAL 
ForCE - INvESTIMENToS IMoBILIÁrIoS, que 
tem como objetivo:
a) retificação da área do lote 18, de 2.588m2 
para 2.596m2, resultante da realização de le-
vantamento topográfico; 
b) Aumento da área de construção do lote 18, 
de 1.148,75m2 para 1.326,00m2; 
c) retificação da área do lote 19, de 1.408m2 
para 1.402m2, resultante da realização de le-
vantamento topográfico; 
d) Aumento da área de construção do lote 19, 
de 1.148,75m2 para 1.326,00m2; 
e) Fusão dos lotes 20 e 25, num lote destinado 
a implantação de Indústria/armazém, de r/chão 
e andar, com área de implantação de 2.035m2 
e área de construção de 2.652m2; 
f) Criação de muros de vedação dos lotes, com 
1,20m de altura.
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 939/17 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)
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Data de publicitação: 06/02/2018

eDT-CMvNG/2018/63
TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento de policia Municipal, no uso das 
competências subdelegadas pelo Exmo. Se-
nhor vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despa-
cho n.º 58/vMM/2017 de 09 de Novembro:
Faz saber, que fica por este meio notificado 
ANDrÉ ALEXANDrE pErEIrA BASToS MATA, 
residente da rua da Boa Nova, bl. 1, 249, 1.º ha-
bitação 14, freguesia de valadares, da Delibera-
ção da Câmara Municipal de vila Nova de Gaia 
de 21 de Julho de 2014, que aprovou a resolução 
do contrato promessa de atribuição de casa em 
regime de propriedade resolúvel celebrado em 
01 de Janeiro de 1998 com Isaura Maria Almei-
da pereira na sequência do óbito da promitente 
adquirente.---
Tal decisão teve subjacente o incumprimento 
definitivo do referido contrato de promessa 
por causa imputável a promitente adquirente, 
Isaura Maria Almeida pereira, não tendo v. Exa, 
na qualidade de legítimo herdeiro, demons-
trado intenção de cumprir com o pagamento 
das rendas em falta, nem apresentado qual-
quer proposta de regularização da situação em 
manifesto e ostensivo incumprimento das suas 
obrigações contratuais, apesar de oportuna-
mente interpelado para esse fim.-
Atento ao exposto, no cumprimento do delibe-

rado pela Câmara Municipal deverá v. Exa pro-
ceder à entrega da habitação atualmente ocu-
pada por si, no prazo de 30 dias a contar da 
data da afixação do presente Edital, deixando-a 
livre de pessoas e bens, entregando a respeti-
va chave na “Gaiurb, EM”, sob pena de o não 
fazer, ser dado seguimento aos procedimentos 
inerentes ao despejo.
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: SAI-pMvNG/2018/117
vila Nova de Gaia, 26-01-2018 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 08/02/2018

eDT-CMvNG/2018/65
TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento de policia Municipal, no uso das 
competências subdelegadas pelo Exmo. Se-
nhor vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despa-
cho n.º 58/vMM/2017 de 09 de Novembro:
Faz saber, em cumprimento do n.º 3 do artigo 
166º do Código da Estrada, de que a polícia 
Municipal de vila Nova de Gaia removeu no dia 
30/01/2018, ao abrigo do art.º 163.º, n.º 1 alínea 
f) do Código da Estrada, da Avenida vasco da 
Gama, Frt. ao n.º 1825, freguesia oliveira do 
Douro para o Estaleiro Municipal, sito na rua 
do passadouro, Freguesia da Madalena, o veí-
culo de matrícula 6prT- 48-20, marca AIXAM, 
modelo SupEr LuXE, Cor BrANCo.
Dispõe o proprietário/locatário ou outro título 
jurídico, do prazo de 30 (trinta) dias, contados 
do dia seguinte ao da publicação do presente 
Edital, para a reclamação do referido veículo, 
sob pena do mesmo ser considerado abando-
nado e adquirido pela Autarquia, conforme o 
previsto no n.º 4 do art.º 165.º do Código da Es-
trada, com as consequências daí resultantes.
E para constar se faz o presente Edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos lugares 
de estilo.
proc. n.º 036/DpM/vA/2018 
N/ ref.ª: SAI-pMvNG/2018/233
vila Nova de Gaia, 05-02-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 14/02/2018
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eDT-CMvNG/2018/67
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo - ArCo-
ZELo
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 
5 de fevereiro de 2018, foram aprovadas as se-
guintes poSTurAS MuNICIpAIS DE TrâNSITo:
rua de S. Miguel – Limite de velocidade máxi-
ma de 40 km/h entre o Largo de Arcozelo e 
a rua Comandante Fernando Cardoso; Limi-
te de velocidade máxima de 30 km/h entre a 
rua Comandante Fernando Cardoso e a rua de 
Mergunhos; Limite de velocidade máxima de 
40 km/h entre a rua de Mergunhos e a rua do 
Corvo 
rua da Aldeia – paragem obrigatória na inter-
cessão com a rua de S. Miguel;
rua Nova do Sobreiro - paragem obrigatória na 
intercessão com a rua de S. Miguel; 
rua de José dos Santos Moreira - paragem obri-
gatória na intercessão com a rua de S. Miguel; 
rua Dr. raúl Sampaio - paragem obrigatória na 
intercessão com a rua de S. Miguel; 
rua Comandante Fernando Cardoso - paragem 
obrigatória na intercessão com a rua de S. Mi-
guel;  
rua Nova do Monte - paragem obrigatória na 
intercessão com a rua de S. Miguel; 
rua da pedra Alva - paragem obrigatória na in-
tercessão com a rua de S. Miguel;
Avenida Doutor Francisco Carneiro - paragem 
obrigatória na intercessão com a rua de S. Mi-
guel.
para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de Gaia, 9 de fevereiro de 2018,
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 14/02/2018

eDT-CMvNG/2018/68
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo - Ar-
ruAMENTo DE LIGAçÃo ENTrE A ruA DoS 
BoMBEIroS voLuNTÁrIoS DE CoIMBrÕES 
E A ruA DE MÁrIo LApA, uNIÃo DAS FrE-
GuESIAS DE SANTA MArINhA E S. pEDro DA 
AFurADA
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 
4 de dezembro de 2017, foi aprovada a seguinte 
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo:
Implementação da sinalização rodoviária con-
forme planta em anexo
para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de Gaia, 16 de janeiro de 2018
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.

Data de publicitação: 14/02/2018

eDT-CMvNG/2018/69
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo - ruA 
DE SÃo pEDro, ruA DA LAvourA E ruA DA 
CABINE, MADALENA - ruA DAS LAvourAS E 
ruA DA FoNTINhA, SErMoNDE
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 
5 de Fevereiro de 2018, foi aprovada a seguinte 
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo:
- Trânsito proibido a viaturas de peso total su-
perior a 3,5t, “exceto viaturas de recolha r.S.u” 
para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de Gaia, 9 de Fevereiro de 2018 
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 14/02/2018

eDT-CMvNG/2018/72
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-
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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 09/01/2018, 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 DA GuArDA, 
TrASEIrAS Do N.º 1260, freguesia de GrIJÓ E 
SErMoNDE, deste município, deste município, 
da intenção desta autoridade administrativa or-
denar a execução de trabalhos de limpeza, cor-
te de material vegetal existente e remoção dos 
resíduos sobrantes, verdes ou outros quaisquer, 
do terreno de que é legal detentor(a), 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 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. 
Mais se informa que, de acordo com o disposto 
nos art.ºs 121.º e 122.º, nº. 1, do Código de pro-
cedimento Administrativo (CpA), dispõe de 10 
dias úteis para apresentar, por escrito, as ale-
gações que entender por convenientes, face ao 
teor da intenção que agora lhe é 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, à qual deverá dar cumprimento no 
prazo de 15 dias úteis, que lhe veio a ser conce-
dido.
Mais se notifica que, após o decurso do prazo 
de 15 dias sem que se mostre cumprida a ordem, 
promover-se-á a tomada de posse administra-
tiva do imóvel com vista à execução coerciva 
da ordem proferida e incumprida, 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 procedimento Adminis-
trativo.
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 925/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. 
Mais se adverte para a obrigatoriedade de, em 
cumprimento do disposto no nº 2 e 3, do art. 
15º, do Decreto-Lei nº 124/2006 de 28/06, e no 
período aí indicado se proceder à execução da 
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necessária faixa de gestão de combustível de 
acordo com as normas contantes do anexo do 
referido Decreto-Lei, isto sob pena de cons-
tatado o incumprimento da referida gestão d 
combustível, procederá esta edilidade, por fim, 
e por moto próprio, à realização dos trabalhos 
de gestão de combustível em falta com custos 
a seu cargo.
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/2018/3044
vila Nova de Gaia, 25-01-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 15/02/2018

eDT-CMvNG/2018/73
(proc. 1200/vT/2017)

Dr. TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Dire-
tor do Departamento da polícia Municipal, da 
Câmara Municipal de vila Nova de Gaia, no uso 
das competências subdelegadas pelo despacho 
n.º 58/vMM/2017, de 9 de novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Municipal 
e vistorias Administrativas, com competência 
subdelegada pelo despacho n.º 47/pCM/2017, 
de 27 de outubro, proferido pelo Senhor presi-
dente da Câmara, com competência conferida 
pela Câmara Municipal, na reunião de Câmara 
de 21 de outubro de 2017.
FAZ SABEr, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº 1 do artigo 112.º do Código de proce-
dimento Administrativo, aprovado pelo Decre-
to-Lei n.º 4/2015, de 7 de Janeiro, através da 
afixação do presente Edital, aos proprietários 
da edificação sita na rua vinte e oito de Ja-
neiro, n.º 14 – Casa n.º 8, 9, 10 e 12, freguesia 
de Santa Marinha e São pedro da Afurada, vila 
Nova de Gaia, de que, no âmbito do processo 
Administrativo n.º 1200/vT/2017, foi pelo des-
pacho do Senhor vereador do pelouro da Fis-
calização Municipal e vistorias Administrativas, 
Dr. Manuel Monteiro, de 03/01/2018, determina-
da a realização de uma vistoria à referida edi-
ficação, a título oficioso, nos termos e para os 
efeitos do disposto nos artigos 89.º e seguintes 
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 
na redação que lhe é conferida pela legislação 
subsequente, com vista à avaliação do seu es-

tado de conservação.
A vistoria tem como fundamento o facto, de 
em análise prévia sucinta efetuada no local por 
técnico municipal, se ter apurado que aquela 
edificação apresenta patologias suscetíveis de 
comprometerem as suas condições de salubri-
dade, segurança e arranjo estético, nomeada-
mente: 
• Degradação dos rebocos e da pintura das fa-
chadas; 
• Ausência de caixilharias em portas e janelas e 
existência de alguns vãos emparedados; 
• Degradação geral das coberturas; 
• Inexistência de coberturas por colapso das 
mesmas. 
Essa vistoria, terá lugar no próximo dia 09 de 
abril de 2018, pelas 09h45m, sendo que, de 
acordo com o n.º 3 do art.º 90.º daquele diplo-
ma legal, poderá, caso se pretenda, até à vés-
pera da data da sua realização, ser indicado um 
perito para intervir na mesma e/ou formular 
quesitos que pretenda ver respondidos pelos 
técnicos nomeados. 
Face ao exposto, solicita-se que, se digne (m) 
estar presente (s) no referido local, no dia e pe-
ríodo indicados. 
o referido despacho foi proferido ao abrigo da 
subdelegação de competências constante do 
despacho n. 47/pCM/2017 de 27 de outubro, 
proferido pelo Senhor presidente da Câmara, 
com competência conferida pela Câmara Muni-
cipal, na reunião de 21 de outubro de 2017. 
N/ ref.ª: INT-CMvNG/2018/3781
vila Nova de Gaia, 31-01-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 15/02/2018

eDT-CMvNG/2018/74
(proc. 1268/vT/2017)

Dr. TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Dire-
tor do Departamento da polícia Municipal, da 
Câmara Municipal de vila Nova de Gaia, no uso 
das competências subdelegadas pelo despacho 
n.º 58/vMM/2017, de 9 de novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Municipal 
e vistorias Administrativas, com competência 
subdelegada pelo despacho n.º 47/pCM/2017, 
de 27 de outubro, proferido pelo Senhor presi-
dente da Câmara, com competência conferida 
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pela Câmara Municipal, na reunião de Câmara 
de 21 de outubro de 2017.
FAZ SABEr, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº 1 do artigo 112.º do Código de procedi-
mento Administrativo, aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 4/2015, de 7 de Janeiro, através da afi-
xação do presente Edital, aos proprietários da 
edificação sita na rua Barão do Corvo, n.º 506, 
freguesia de Santa Marinha e São pedro da Afu-
rada, vila Nova de Gaia, de que, no âmbito do 
processo Administrativo nº 1268/vT/2017, foi 
pelo despacho do Senhor vereador do pelou-
ro da Fiscalização Municipal e vistorias Admi-
nistrativas, Dr. Manuel Monteiro, de 03/01/2018, 
determinada a realização de uma vistoria à re-
ferida edificação, a título oficioso, nos termos 
e para os efeitos do disposto nos artigos 89.º e 
seguintes do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, na redação que lhe é conferida pela 
legislação subsequente, com vista à avaliação 
do seu estado de conservação.
A vistoria tem como fundamento o facto, de 
em análise prévia sucinta efetuada no local por 
técnico municipal, se ter apurado que aquela 
edificação apresenta patologias suscetíveis de 
comprometerem as suas condições de salubri-
dade, segurança e arranjo estético, nomeada-
mente:
• Avançado estrado de degradação principal-
mente ao nível da cobertura e do interior;
• Arrombamento da porta de entrada.
Essa vistoria, terá lugar no próximo dia 09 de 
abril de 2018, pelas 11 horas, sendo que, de acor-
do com o n.º 3 do art.º 90.º daquele diploma le-
gal, poderá, caso se pretenda, até à véspera da 
data da sua realização, ser indicado um perito 
para intervir na mesma e/ou formular quesitos 
que pretenda ver respondidos pelos técnicos 
nomeados.
Face ao exposto, solicita-se que, se digne (m) 
estar presente (s) no referido local, no dia e pe-
ríodo indicados.
o referido despacho foi proferido ao abrigo da 
subdelegação de competências constante do 
despacho n. 47/pCM/2017 de 27 de outubro, 
proferido pelo Senhor presidente da Câmara, 
com competência conferida pela Câmara Muni-
cipal, na reunião de 21 de outubro de 2017.
N/ ref.ª: INT-CMvNG/2018/3789
vila Nova de Gaia, 31-01-2018 16:36:00

Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 15/02/2018

eDT-CMvNG/2018/75
(proc. 1349/vT/2017)

Dr. TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Dire-
tor do Departamento da polícia Municipal, da 
Câmara Municipal de vila Nova de Gaia, no uso 
das competências subdelegadas pelo despacho 
n.º 58/vMM/2017, de 9 de novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Municipal 
e vistorias Administrativas, com competência 
subdelegada pelo despacho n.º 47/pCM/2017, 
de 27 de outubro, proferido pelo Senhor presi-
dente da Câmara, com competência conferida 
pela Câmara Municipal, na reunião de Câmara 
de 21 de outubro de 2017.
FAZ SABEr, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº 1 do artigo 112.º do Código de proce-
dimento Administrativo, aprovado pelo Decre-
to-Lei n.º 4/2015, de 7 de Janeiro, através da 
afixação do presente Edital, aos proprietários 
da edificação sita na Calçada da Serra, n.º 93, 
freguesia de Santa Marinha e São pedro da Afu-
rada, vila Nova de Gaia, de que, no âmbito do 
processo Administrativo n.º 1349/vT/2017, foi 
pelo despacho do Senhor vereador do pelou-
ro da Fiscalização Municipal e vistorias Admi-
nistrativas, Dr. Manuel Monteiro, de 03/01/2018, 
determinada a realização de uma vistoria à re-
ferida edificação, a título oficioso, nos termos 
e para os efeitos do disposto nos artigos 89.º e 
seguintes do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, na redação que lhe é conferida pela 
legislação subsequente, com vista à avaliação 
do seu estado de conservação.
Essa vistoria, terá lugar no próximo dia 11 de abril 
de 2018, pelas 09h45m, sendo que, de acordo 
com o n.º 3 do art.º 90.º daquele diploma legal, 
poderá, caso se pretenda, até à véspera da data 
da sua realização, ser indicado um perito para 
intervir na mesma e/ou formular quesitos que 
pretenda ver respondidos pelos técnicos no-
meados.
Face ao exposto, solicita-se que, se digne (m) 
estar presente (s) no referido local, no dia e pe-
ríodo indicados.
o referido despacho foi proferido ao abrigo da 
subdelegação de competências, atribuída pelo 
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despacho n.º 58/vMM/2017, de 9 de novembro, 
do Senhor vereador do pelouro da Fiscaliza-
ção Municipal e vistorias Administrativas, com 
competência subdelegada pelo despacho n.º 
47/pCM/2ol7, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara, com competên-
cia conferida pela Câmara Municipal, na reu-
nião de Câmara de 21 de outubro de 2017.
N/ ref.ª: INT-CMvNG/2018/3279
vila Nova de Gaia, 29-01-2018 11:08:00 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 15/02/2018

eDT-CMvNG/2018/76
(proc. 992/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 19/01/2018, 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 dos Emigran-
tes, junto ao nº 65 (a norte), Freguesia de S. Fé-
lix da Marinha, deste município.
DA orDEM, proferida por esta autoridade ad-
ministrativa no âmbito do processo de fiscaliza-
ção n.º 992/SAL/2017, de execução de trabalhos 
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 disposto no 

artigo 33.º e alínea b) do artigo 49.º do regula-
mento Municipal de resíduos Sólidos urbanos 
e Limpeza pública de vila Nova de Gaia.
Com efeito, disposto no artigo 33.º do regula-
mento Municipal de resíduos Sólidos urbanos 
e Limpeza pública de vila Nova de Gaia que é 
proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resí-
duos nos terrenos ou logradouros dos prédios 
rústicos ou urbanos quando constituam peri-
go de incêndio ou para a saúde pública, sendo 
que, e 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-
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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 992/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/2018/3777
vila Nova de Gaia, 31-01-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 15/02/2018

eDT-CMvNG/2018/77
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 02 respeitante à reunião 
pública realizada no dia 22 de janeiro 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, 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, 9 de fevereiro de 2018.

o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 15/02/2018

eDT-CMvNG/2018/79
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 26 respeitante à reunião 
Extraordinária realizada no dia 28 de dezembro 
de 2017, 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, 8 de fevereiro de 2018.
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 15/02/2018

eDT-CMvNG/2018/80
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 8 de janeiro 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, 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, 8 de fevereiro de 2018.
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 15/02/2018
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eDT-CMvNG/2018/81
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo - ruA 
SENhor Do CALvÁrIo, 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 
5 de Fevereiro de 2018, foi aprovada a seguinte 
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo:
passagem do troço, compreendido entre a rua 
Boavista (E.N.D. 1-15) e o número de polícia 75, 
numa distância aproximada de 75 metros, a 
sentido único de trânsito automóvel, com a co-
locação do sinal de informação h3-trânsito de 
sentido único, no cruzamento entre a rua Se-
nhor do Calvário e a rua Boavista (E.N.D. 1-15) 
e colocação do sinal de proibição C1-sentido 
proibido, na rua Senhor do Calvário, aproxima-
damente a 75 metros contados da rua Boavista 
(E.N.D. 1-15)
Colocação de um sinal de proibição C1-sentido 
proibido no cruzamento entre a rua Senhor do 
Calvário e a rua Estrada de Cima com o painel 
adicional modelo 1, com os dizeres "90 metros”
para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de Gaia, 14 de Fevereiro de 2018 
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 15/02/2018

eDT-CMvNG/2018/82
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 03 respeitante 
à reunião ordinária realizada no dia 5 de feve-
reiro 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, 8 de fevereiro de 2018.

o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 16/02/2018

eDT-CMvNG/2018/83
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo - ruA DA 
CApELA, 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 
05 de Fevereiro de 2018, foi aprovada a seguin-
te poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo:
- Implementação de sentido único de trânsito 
no sentido descendente, e na extensão de fai-
xa de rodagem mais exígua, desde, junto ao nº 
23, até à intersecção com a rua Estamparia de 
Lavadores.
para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de Gaia, 15 de Fevereiro de 2018
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 19/02/2018

eDT-CMvNG/2018/84
(Alínea d do n.º 1 do art.º 112.º do Código de pro-
cedimento Administrativo)
Dr. TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Dire-
tor do Departamento da polícia Municipal, da 
Câmara Municipal de vila Nova de Gaia, no uso 
das competências subdelegadas pelo despa-
cho n.º 87/vMM/2016, de 27 de julho, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Municipal 
e vistorias Administrativas, com competência 
subdelegada pelo despacho n.º 47/pCM/2017, 
de 27 de outubro, do Senhor presidente da Câ-
mara Municipal, com competência conferida 
por esta última, na reunião de 21 de outubro 
de 2017.
FAZ SABEr, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº 1 do artigo 112.º do Código de proce-
dimento Administrativo, aprovado pelo Decre-
to-Lei n.º 4/2015, de 7 de Janeiro, através da 
afixação do presente Edital, aos proprietários 
do imóvel sito na rua Central de olival, ângulo 
com a rua Nossa Senhora dos remédios, n.os 
9 e 57, da união das freguesias de Sandim, oli-
val, Lever e Crestuma, deste concelho de vila 
Nova de Gaia, de que, no âmbito do processo 
Administrativo nº 52/vT/2018, foi pelo despa-
cho do Senhor vereador do pelouro da Fisca-
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lização Municipal e vistorias Administrativas, 
Dr. Manuel Monteiro, de 2018/02/06, proferida 
a decisão, cujos termos e fundamentos ora se 
transcrevem:
“Em 22.01.2018, foi realizada por iniciativa ofi-
ciosa do Município, uma vistoria administrativa 
a um Muro DE vEDAçÃo, que integra a edifi-
cação sita na rua Central de olival, ângulo com 
a rua Nossa Senhora dos remédios, por onde 
tem entradas pelos n. ºs 9 e 57, da união das 
freguesias de Sandim, olival, Lever, Crestuma, 
vila Nova de Gaia, nos termos e para os efeitos 
do disposto nos artigos 89.º e 90.º, n.º 8, do re-
gime Jurídico de urbanização e de Edificação 
(rJuE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, 
de 16 de Dezembro, na redação que lhe é con-
ferida pela legislação subsequente.
Lavrou-se auto da mesma, para o qual se reme-
te. De acordo com a descrição nele referida pe-
los peritos, está em causa em matéria espacial, 
uma edificação habitacional unifamiliar, afasta-
da da via pública, e localizada na rua Central 
de olival, ângulo com a rua Nossa Senhora dos 
remédios, n.ºs 9 e 57, sendo que, o objeto da 
vistoria efetuada, é o muro de vedação confi-
nante com estes arruamentos, mais propria-
mente, o troço voltado a este primeiro arrua-
mento
Com efeito, o mesmo apresenta uma extensão 
de cerca de 15 M.L. e uma altura variável com 
uma média de cerca 1.50M.L, e está edificado 
sobre um maciço rochoso e regista ainda uma 
configuração irregular. Está edificado em alve-
naria de pedra igualmente irregular de granito 
e xisto, com junta seca. 
No que diz respeito ao seu estado de conser-
vação, há a salientar, a queda recente de uma 
pedra e de alguns escacilhos que compõem a 
alvenaria do muro, criando uma zona de insta-
bilidade.
há ainda a salientar a existência de lacunas na-
quela alvenaria, resultante da queda de alguns 
dos seus elementos constituintes, indiciando 
risco iminente de desmoronamento daquelas 
estrutura sobre a via pública, com grave prejuí-
zo para a segurança de pessoas e bens. 
A situação fáctica observada enquadra-se des-
te modo, na previsão legal do n.º 2 do art.º 89.º 
do mencionado diploma legal, preceito que 
confere a esta Câmara Municipal a faculdade de, 

a todo o tempo, ordenar a execução de obras 
de conservação necessárias à correção de más 
condições de segurança ou de salubridade das 
edificações.
Em face ao exposto e após devida ponderação 
dos elementos instrutórios do processo, deve-
rá, nos termos daquele enquadramento legal, 
com vista à correção das patologias assinala-
das no auto de vistoria, com fundamento neste 
último e com base na presente informação, ser 
ordenado ao proprietário(a), execução dos se-
guintes trabalhos, no prazo máximo de 30 dias 
úteis, com início dos mesmos no prazo de 10 
dias úteis: 
1. realização das obras de conservação/recons-
trução necessárias, as quais deverão incluir o 
preenchimento das lacunas existentes na al-
venaria e a consolidação da mesma, de forma 
a garantir a estabilidade total do muro de ve-
dação/suporte de terras situado à face da rua 
Central de olival.
ora, como decorre do exposto no auto de vis-
toria lavrado, estamos clara e inequivocamente 
perante uma situação que requeria intervenção 
do Município urgente, pelo que, o mesmo teve 
lugar com dispensa das formalidades previstas 
nos n.os 2 e 3 do art.º 90.º do já referido diplo-
ma legal, nos termos do preconizado no n.º 8 
deste artigo. 
Atenta a urgência da realização dos trabalhos 
acima mencionados e consequentemente, do 
cumprimento da ordem a emitir para o efei-
to, como se infere do mencionado no auto de 
vistoria, deverá ser dispensada audiência dos 
interessados, nos termos das alínea a) e c) do 
n.º 1 do art.º 124.º do Código de procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-lei n.º 
4/2016, de 07 de Janeiro.
Deverá advertir-se o(a) destinatário(a) desta 
ordem administrativa, de que, caso não cumpra 
voluntariamente com o ordenado, no prazo in-
dicado, ficará sujeito (a) à instauração de pro-
cesso de contraordenacional pelo ilícito previs-
to e punido pelo n.º 1, alínea s) e n.º 4 do art.º 
98.º do regime Jurídico da urbanização e da 
Edificação (rJuE), aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redação que 
lhe é conferida pela legislação subsequente, 
punível com coima a graduar entre € 500,00 e 
€10.000, incorrendo ainda na pratica do crime 
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de desobediência, nos termos do art.º 348, n.º 1, 
alínea b) do Código penal, para além das obras 
poderem ser executadas coercivamente pelo 
Município, com custos a seu cargo, nos termos 
dos artigos n.os 91, 107 e 108, todos daquele di-
ploma legal.”
o referido despacho foi proferido ao abrigo da 
subdelegação de competências, atribuída pelo 
despacho n.º 14/pCM/2017, de 27 de outubro, 
do Senhor presidente da Câmara Municipal, 
com competência conferida por esta última na 
reunião de 21 de outubro de 2017.
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/2018/5010
vila Nova de Gaia, 02-10-2018 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 20/02/2018

eDT-CMvNG/2018/88
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo - ruA 
NoSSA SENhorA DAS NECESSIDADES, SÃo 
FÉLIX DA MArINhA
Manuel António Correia Monteiro, vereador da 
Câmara Municipal de vila Nova de Gaia
TorNA pÚBLICo que, por deliberação da 
Exma. Câmara Municipal, tomada na reunião de 
5 de Fevereiro de 2018, foi aprovada a seguinte 
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo:
Colocação de dois sinais C13, de proibição de 
exceder a velocidade máxima de 20 quilóme-
tros por hora, situados de ambos os lados do 
arruamento.
para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de Gaia, 20 de Fevereiro de 2018
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 22/02/2018

eDT-CMvNG/2018/90
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo - ruA 
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 
5 de Fevereiro de 2018, foi aprovada a seguinte 
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo:

Sinal de paragem obrigatória B2 no novo troço 
do arruamento, junto ao cruzamento com a rua 
das Chieiras, a implementar aquando da rece-
ção provisória das obras de urbanização licen-
ciadas no âmbito do processo de obras particu-
lares nº 5329/16
para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de Gaia, 19 de Fevereiro de 2018
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 22/02/2018

eDT-CMvNG/2018/91
proJETo DE rEGuLAMENTo QuE proCEDE 
À CrIAçÃo Do proGrAMA MuNICIpAL DE 
ESTÁGIoS proFISSIoNAIS rEMuNErADoS 
Eduardo vítor rodrigues, presidente da Câma-
ra Municipal de vila Nova de Gaia, torna público, 
nos termos e para os efeitos do artigo 101.º do 
Código de procedimento Administrativo (CpA), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de 
janeiro, que a Câmara Municipal, em reunião or-
dinária de 5 de fevereiro de 2018, deliberou sub-
meter o projeto de regulamento que procede 
à criação do programa municipal de estágios 
profissionais remunerados, a consulta pública, 
para recolha de sugestões, mediante publica-
ção do mesmo, no Boletim Municipal e no sítio 
institucional do Município na Internet em www.
cm-gaia.pt. 
Assim, nos termos do n.º 2 do artigo 101.º do 
CpA, os interessados devem dirigir por escrito 
as suas sugestões à Câmara Municipal, no prazo 
de 30 dias, a contar da data da sobredita publi-
cação, através do correio eletrónico etrm@cm-
-gaia.pt ou para o seguinte endereço: Departa-
mento de Assuntos Jurídicos – Equipa Técnica 
dos regulamentos Municipais – Apartado 239, 
4431-903 vila Nova de Gaia, ou, ainda, median-
te entrega das mesmas diretamente no Gabi-
nete de Atendimento ao Munícipe no Edifício 
dos paços do Concelho – rua Álvares Cabral, 
4400-017 vila Nova de Gaia. 
vila Nova de Gaia, paços do Município, 9 de fe-
vereiro de 2018
o presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de Gaia, Eduardo vitor rodrigues
Data de publicitação: 22/02/2018
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eDT-CMvNG/2018/92
(proc. 1352/vT/2017)

Dr. TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Dire-
tor do Departamento da polícia Municipal, da 
Câmara Municipal de vila Nova de Gaia, no uso 
das competências subdelegadas pelo despacho 
n.º 58/vMM/2017, de 9 de novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Municipal 
e vistorias Administrativas, com competência 
subdelegada pelo despacho n.º 47/pCM/2017, 
de 27 de outubro, proferido pelo Senhor presi-
dente da Câmara, com competência conferida 
pela Câmara Municipal, na reunião de Câmara 
de 21 de outubro de 2017.
FAZ SABEr, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº 1 do artigo 112.º do Código de proce-
dimento Administrativo, aprovado pelo Decre-
to-Lei n.º 4/2015, de 7 de Janeiro, através da 
afixação do presente Edital, aos proprietários 
da edificação sita na Calçada da Serra, n.º 99, 
freguesia de Santa Marinha e São pedro da Afu-
rada, v. N. Gaia, de que, no âmbito do processo 
Administrativo nº 1352/vT/2017, foi pelo despa-
cho do Senhor vereador do pelouro da Fiscali-
zação Municipal e vistorias Administrativas, Dr. 
Manuel Monteiro, de 24/01/2018, determinada 
a realização de uma vistoria à referida edifi-
cação, a título oficioso, nos termos e para os 
efeitos do disposto nos artigos 89.º e seguintes 
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 
na redação que lhe é conferida pela legislação 
subsequente, com vista à avaliação do seu es-
tado de conservação.
A vistoria tem como fundamento o facto, de 
em análise prévia sucinta efetuada no local por 
técnico municipal, se ter apurado que aquela 
edificação apresenta patologias suscetíveis de 
comprometerem as suas condições de salubri-
dade, segurança e arranjo estético, nomeada-
mente: 
• Ao nível de fachadas:
- Fachada rebocada com grandes panos instá-
veis e parte com falta de reboco;
- Caixilharias danificadas e com alguns vidros 
partidos;
- Coletores de águas pluviais com deficiências 
de funcionalidade.
• Ao nível de Cobertura:
- Cobertura instável e com problemas de imper-
meabilização;

- Beirais em estado de ruína.
Essa vistoria, terá lugar no próximo dia 02 de 
maio de 2018, pelas 09h45m, sendo que, de 
acordo com o n.º 3 do art.º 90.º daquele diplo-
ma legal, poderá, caso se pretenda, até à vés-
pera da data da sua realização, ser indicado um 
perito para intervir na mesma e/ou formular 
quesitos que pretenda ver respondidos pelos 
técnicos nomeados.
Face ao exposto, solicita-se que, se digne (m) 
estar presente (s) no referido local, no dia e pe-
ríodo indicados. o referido despacho foi profe-
rido ao abrigo da subdelegação de competên-
cias constante do despacho n. 47/pCM/2017 de 
27 de outubro, proferido pelo Senhor presiden-
te da Câmara, com competência conferida pela 
Câmara Municipal, na reunião de 21 de outubro 
de 2017.
N/ ref.ª: INT-CMvNG/2018/5626
vila Nova de Gaia, 19-02-2018 16:00:00
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 23/02/2018

eDT-CMvNG/2018/94
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 04 respeitante à 
reunião pública realizada no dia 19 de fevereiro 
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, 23 de fevereiro de 2018.
Data de publicitação: 26/02/2018

eDT-CMvNG/2018/95
(proc. 1287/SAL/2016)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
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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 18/08/2017, ao abrigo 
da subdelegação de competências constante 
do despacho n.º 14/pCM/2014 de 10 de março, 
os proprietários, arrendatários, usufrutuários e 
demais titulares de direitos reais sobre o ter-
reno, sito na vereda Manuel Marques Gomes, 
frente ao n.º 14, da freguesia de Canidelo, deste 
município.
DA orDEM, proferida por esta autoridade ad-
ministrativa no âmbito do processo de fiscali-
zação n.º 1287/SAL/2016, 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 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 
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 aos 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 optem por proceder à limpeza voluntária 
do terreno, deverão comunicá-lo, por qualquer 
meio, aos serviços de fiscalização da Divisão de 
Fiscalização e Contraordenações deste municí-
pio.
Ao abrigo do disposto no artigo 122.º do Có-
digo de procedimento Administrativo poderá o 
processo de fiscalização n.º 1287/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, 
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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/2018/5216
vila Nova de Gaia, 15-02-2018 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 26/02/2018

eDT-CMvNG/2018/96
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 181/76
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 
urbanização e Edificação)
Eng.º patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-
-presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de Gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 44/pCM/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 
de outubro de 2017. 
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 
26 de janeiro de 2018 e nos termos do dispos-
to no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16 de dezembro, com as sucessivas alterações, 
que foi apresentado um pedido de alteração da 
licença de loteamento n.º 181/76 para os lotes 
91 e 92, requerido em nome de JoSÉ FErNAN-
Do DE JESuS TEIXEIrA DoMINGuES E CAr-
LA hELENA MAGNo r. CoSTA, que tem como 
objetivo:
a) Fusão dos lotes 91 e 92, passando a apresen-
tar a área de 503,10m2, de acordo com o levan-
tamento topográfico do local;
b) regularização da habitação unifamiliar, de 
cave, r/chão e andar, de acordo com o projeto 
licenciado no âmbito do processo de obras n.º 
1747/76, implantada no lote 92;
c) Definição de garagem com 33m2, visando a 
legalização da edificação no local;
d) Alteração do muro de vedação confinante 
com a via pública.
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 2670/17 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) 

Data de publicitação: 26/02/2018

eDT-CMvNG/2018/97
(proc. 242/SAL/2017)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de Gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
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 06/02/2018, ao abrigo da sub-
delegação de competências constante do des-
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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 Chavinha de Água, junto ao 
nº 271, com entrada entre o nºs 271 e 315, da 
freguesia de Canelas, deste município, da inten-
ção desta autoridade administrativa ordenar, a 
execução, a promover no prazo de 15 dias úteis, 
da limpeza dos arbustos, silvas e outro tipos 
de 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 
e alínea b), do artigo 49º, do regulamento Mu-
nicipal de resíduos Sólidos urbanos e Limpeza 
pública do Município de vila Nova de Gaia. 
Com efeito, decorre do disposto no citado art.º 
33.º, que é proibida a existência de árvores, ar-
bustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou quais-
quer resíduos nos terrenos ou logradouros dos 
prédios rústicos ou urbanos quando constituam 
perigo de incêndio e/ou para a saúde pública, 
infração suscetível de aplicação de coima gra-
duada de uma vez até um máximo de cinco ve-
zes 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, 
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 
(242/SAL/2017) poderá ser consultado junto 
da Divisão de Fiscalização e Contraordenações, 
no edifício da Gaiurb – urbanismo e habitação, 
EM, sito no Largo Aljubarrota, 13 (ao Cais de 
Gaia), em dias úteis, no horário compreendido 
entre as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 
16:00. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: INT-CMvNG/2018/5355
vila Nova de Gaia, 16-02-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 26/02/2018

eDT-CMvNG/2018/100
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 09/90
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 
urbanização e Edificação)
Eng.º patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-
-presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de Gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 44/pCM/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 
de outubro de 2017.
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 
24 de janeiro de 2018, e nos termos do dispos-
to no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 
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16 de dezembro, com as sucessivas alterações, 
que foi apresentado um pedido de alteração da 
licença de loteamento n.º 9/90 para o lote n.º 
15, requerido em nome de pAuLo FrANCISCo 
CoSTA CATArINo, que tem como objetivo
a) Alteração da área de implantação, de 84m2 
para 108,15m2, consequente do aumento da 
profundidade da edificação unifamiliar;
b) Alteração da cércea de cave, r/chão e andar, 
para r/chão e andar;
c) Alteração da área de implantação dos ane-
xos, de 61,30m2 para 62,95m2;
d) Ajuste na implantação do alpendre lateral.
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 6336/17 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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