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A.1. MiNUTA DA ATA 23
reunião ordinária de 28.02.2019
Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do 
ano de dois mil e dezanove, a Assembleia Muni-
cipal de vila Nova de Gaia, reunida em Sessão 
ordinária, tomou as seguintes deliberações: 
1) Foram as Atas n.º 19 de 08.11.2018; n.º 20 
de 22.11.2018; nº 21 de 06.12.2018 e n.º 22 de 
24.01.2019, aprovadas por unanimidade.
2) Foram, no período de Antes da ordem do 
Dia, votados os seguintes documentos: 
a) Foi um voto de pesar, apresentado pelo 
Grupo Municipal do pS, “pelo Falecimento de 
helder Joaquim ramos de Almeida, ex-presi-
dente de Junta de Freguesia de S. Félix da Ma-
rinha, nos mandatos de 1977/1979; 1983/1985 e 
1986/1989”, Aprovado por unanimidade. 
b) Foi uma recomendação à Câmara Munici-
pal, apresentada pelo Grupo Municipal do pAN, 
“por uma redução na utilização de plásticos no 
Município de vila Nova de Gaia”, Aprovada por 
Maioria, com 02 abstenções da CDu e 45 votos 
a favor (20 do pS, 15 do Grupo Municipal dos 
presidentes de Junta de Freguesia do pS, 05 
do pSD, 02 do CDS-pp, 02 do BE, e 01 do pAN). 
c) Foi uma recomendação à Câmara Munici-
pal, apresentada pelo Grupo Municipal do pAN, 
“Denunciar e Combater o Tráfico de Seres hu-
manos”, Aprovada por unanimidade. 
d) Foi uma Moção, apresentada pelo Grupo 
Municipal da CDu, “Em Defesa do passe Único 
Metropolitano”, rejeitada por Maioria, com 35 
votos contra (20 do pS, 15 do Grupo Municipal 
dos presidentes de Junta de Freguesia do pS), 
08 abstenções (06 do pSD e 02 do CDS-pp) e 
05 votos a favor (02 do BE, 02 da CDu e 01 do 
pAN). 
e) Foi uma Moção, apresentada pelo Grupo Mu-
nicipal do pSD, “Sobre prevenção e Combate 
à violência Doméstica e de Género”, rejeitada 
por Maioria, com 35 votos contra (20 do pS, 15 
do Grupo Municipal dos presidentes de Junta 
de Freguesia do pS), 05 abstenções (02 do BE, 
02 da CDu e 01 do pAN) e 08 votos a favor (06 
do pSD e 02 do CDS-pp). 
f) Foi uma Moção, apresentada pelo Grupo Mu-
nicipal do pSD, “Sobre a desagregação das Fre-
guesias no Concelho de vila Nova de Gaia”, re-
jeitada por Maioria, com 34 votos contra (19 do 
pS, 15 do Grupo Municipal dos presidentes de 

Junta de Freguesia do pS), 05 abstenções (02 
do CDS-pp, 02 do BE e 01 do pAN) e 08 votos a 
favor (06 do pSD e 02 da CDu). 
3) No período da ordem do Dia, foram tomadas 
as seguintes deliberações:
1) A Assembleia Municipal tomou conhecimento 
da Queixa apresentada pelo Grupo parlamentar 
do pSD da Assembleia de Freguesia de vilar de 
Andorinho à C.A.D.A. e respetivos arquivamen-
tos, bem como arquivamento da queixa apre-
sentada ao Tribunal Administrativo e Fiscal do 
porto, referente ao ponto 4.1. da ordem de Tra-
balhos. 
2) Foi o ponto 4.2. da ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da proposta da Câmara 
Municipal quanto à autorização da repartição 
de encargos da despesa plurianual referente à 
Contratação da prestação de Serviços de vi-
gilância e Segurança humana e de videovigi-
lância para o Município de vila Nova de Gaia, 
com a seguinte repartição: Ano de 2019 – 6 me-
ses – 816 666,66 € (oitocentos e dezasseis mil, 
seiscentos e senta e seis euros e sessenta e seis 
cêntimos) s/ IvA; Ano de 2020 – 12 meses – 1 
633 333, 32 € (um milhão, seiscentos e trinta e 
três mil, trezentos e trinta e três euros e trinta e 
dois cêntimos) s/ IvA; Ano de 2021 – 12 meses - 
1 633 333, 32 € (um milhão, seiscentos e trinta 
e três mil, trezentos e trinta e três euros e trinta 
e dois cêntimos) s/ IvA; Ano de 2022 – 6 me-
ses - 816 666,66 € (oitocentos e dezasseis mil, 
seiscentos e senta e seis euros e sessenta e seis 
cêntimos) s/ IvA”, Aprovado por unanimidade. 
3) Foi o ponto 4.3. da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da proposta da Câmara Mu-
nicipal quanto à autorização da repartição de 
encargos plurianuais inerentes ao procedimen-
to “Biblioteca pública Municipal de vila Nova de 
Gaia – reabilitação e Modernização do Edifício 
principal, com a seguinte repartição: Ano de 
2019 – 400 000,00 € (quatrocentos mil euros); 
Ano de 2020 – 1 050 000,00 € (um milhão e 
cinquenta mil euros)”, Aprovado por unanimi-
dade. 
4) Foi o ponto 4.4. da ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da proposta da Câmara 
Municipal quanto ao projeto que altera o re-
gulamento que cria o programa Gai@prende+ 
e respetiva nota justificativa”, Aprovado por 
Maioria, com 02 votos contra da CDu, 08 abs-
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tenções (06 do pSD e 02 do CDS-pp) e 38 vo-
tos a favor (20 do pS, 15 do Grupo Municipal 
dos presidentes de Junta de Freguesia do pS, 
02 do BE e 01 do pAN). 
5) Foi o ponto 4.5. da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da proposta da Câmara Muni-
cipal quanto ao valor da quota de associado da 
ANAM – Associação Nacional das Assembleia 
Municipais, para 2019, no valor de 1 750,00 € 
(Mil setecentos e cinquenta euros)”, Aprovado 
por Maioria, com 02 votos contra da CDu e 46 
votos a favor (20 do pS, 15 do Grupo Municipal 
dos presidentes de Junta de Freguesia do pS, 
06 do pSD, 02 do CDS-pp, 02 do BE e 01 do 
pAN). 
6) Foi o ponto 4.6. da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da proposta da Câmara Mu-
nicipal quanto à Adesão do Município de vila 
Nova de Gaia ao Conselho de Fundadores de 
Serralves, no valor total de 100 000,00 € (Cem 
mil euros)”, Aprovado por Maioria, com 02 abs-
tenções da CDu e 46 votos a favor (20 do pS, 
15 do Grupo Municipal dos presidentes de Junta 
de Freguesia do pS, 06 do pSD, 02 do CDS-pp, 
02 do BE e 01 do pAN). 
7)  Foi o ponto 4.7. da ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da proposta da Câmara 
Municipal quanto à Alteração de Delimitação 
de Cinco Áreas de reabilitação urbana, com 
definição das “Aru Aguda-Granja e Caminho-
-de-Ferro até Miramar”, “Aru Carvalhos”, “Aru 
Transversal Sul entre Mosteiros e “Aru Zonas 
Industriais vL11””, Aprovado por Maioria, com 
08 abstenções (06 do pSD e 02 do CDS-pp) 
e 40 a favor (20 do pS, 15 do Grupo Municipal 
dos presidentes de Junta de Freguesia do pS, 
02 do BE, 02 da CDu e 01 do pAN). 
8) Foi o ponto 4.8. da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da proposta da Câmara Mu-
nicipal quanto ao projeto de regulamento que 
procede à revisão do regulamento de Circula-
ção e operações de Carga e Descarga na Cida-
de de vila Nova de Gaia e do regulamento de 
Condicionamento do Centro histórico – Zona 
I e respetiva nota justificativa”, Aprovado por 
Maioria, com 10 abstenções (06 do pSD, 02 do 
CDS-pp e 02 da CDu) e 38 votos a favor (20 
do pS, 15 do Grupo Municipal dos presidentes 
de Junta de Freguesia do pS, 02 do BE, e 01 do 
pAN). 

9) Foi o ponto 4.9. da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da proposta da Câmara Muni-
cipal quanto à desafetação do domínio público 
para o domínio privado do Município, da par-
cela de terreno com a área de 684,80 m2, sito 
no lugar de Figueiredo, união de Freguesias 
de Gulpilhares e valadares, omisso na matriz 
predial e na Conservatória do registo predial e 
confronta do norte com o domínio público, do 
sul e nascente com a empresa “Bastos viegas 
SA”, do poente com a Avenida dos Combaten-
tes do ultramar português, que corresponde 
a antigo tramo da EN109 que atualmente se 
encontra desativado, por desnecessário para 
a finalidade pública para que estava adsitrito, 
considerando-se que a EN109 terá passado a 
satisfazer as necessidades públicas que ante-
riormente se obtinham através deste caminho, 
para posterior alienação”, Aprovado por Maio-
ria, com 02 abstenções do CDS-pp e 48 votos 
a favor (20 do pS, 15 do Grupo Municipal dos 
presidentes de Junta de Freguesia do pS, 06 do 
pSD, 02 do BE, 02 da CDu e 01 do pAN). 
10) Foi o ponto 4.10. da ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da proposta da Câmara 
Municipal quanto à desafetação do domínio pú-
blico para o domínio privado municipal de uma 
parcela com a área de 786,00 m2, localizada 
na Alameda do Cedro, na extinta Freguesia de 
Mafamude, omissa à matriz predial e omissa na 
Conservatória do registo predial, uma vez que, 
apesar de provir do prédio n.º 288, da extinta 
freguesia de Mafamude (anteriormente descri-
to sob o n.º 48253), sobre o qual foi construído 
o Bairro do Cedro, no final dos anos 60, as áreas 
do domínio público não estão sujeitas a registo 
predial, onde se encontra construído um con-
junto de garagens, apresentado as seguintes 
confrontações: Norte – Alameda do Cedro; Sul 
– rua Ferreira de Castro; Nascente – Alameda 
do Cedro; poente – Manuel pereira Nunes e Aní-
bal Silva pereira – proc. n.º 1415/18 – pL – união 
de Freguesias de Mafamude e vilar do paraíso 
(Conjunto B) – retificação de Certidão”, Apro-
vado 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 do pS, 02 do BE, 02 da CDu 
e 01 do pAN). 
11) Foi o ponto 4.11. da ordem de Trabalhos 
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“Discussão e votação da proposta da Câmara 
Municipal quanto à desafetação do domínio pú-
blico para o domínio privado municipal de uma 
parcela com a área de 234,00 m2, localizada 
na Alameda do Cedro, na extinta Freguesia de 
Mafamude, omissa à matriz predial e omissa na 
Conservatória do registo predial, uma vez que, 
apesar de provir do prédio n.º 288, da extinta 
freguesia de Mafamude (anteriormente descri-
to sob o n.º 48253), sobre o qual foi construí-
do o Bairro do Cedro, no final dos anos 60, as 
áreas do domínio público não estão sujeitas a 
registo predial, onde se encontra construído 
um conjunto de garagens, apresentado as se-
guintes confrontações: Norte – rua Ferreira de 
Castro; Sul – Arruamento sem designação; Nas-
cente – Arruamento sem designação; poente – 
rua do pinhal – proc. n.º 1421/18 – pL – união 
de Freguesias de Mafamude e vilar do paraíso 
(Conjunto C) – retificação de Certidão”, Apro-
vado 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 do pS, 02 do BE, 02 da CDu 
e 01 do pAN).
12) Foi o ponto 4.12. da ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da proposta da Câmara 
Municipal quanto à desafetação do domínio pú-
blico para o domínio privado municipal de uma 
parcela com a área de 386,00 m2, localizada 
na Alameda do Cedro, na extinta Freguesia de 
Mafamude, omissa à matriz predial e omissa na 
Conservatória do registo predial, uma vez que, 
apesar de provir do prédio n.º 288, da extinta 
freguesia de Mafamude (anteriormente des-
crito sob o n.º 48253), sobre o qual foi cons-
truído o Bairro do Cedro, no final dos anos 60, 
as áreas do domínio público não estão sujeitas 
a registo predial, onde se encontra construí-
do um conjunto de garagens, apresentado as 
seguintes confrontações: Norte – Arruamento 
sem designação; Sul – Linha de Água; Nascente 
– Arruamento sem designação; poente – Maria 
Manuela Ferreira Maciel – proc. n.º 1422/18 – pL 
– união de Freguesias de Mafamude e vilar do 
paraíso (Conjunto D) – retificação de Certidão”, 
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 do pS, 02 do BE, 02 da 

CDu e 01 do pAN). 
13) Foi o ponto 4.13. da ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da proposta da Câmara 
Municipal quanto à desafetação do domínio pú-
blico para o domínio privado municipal de uma 
parcela com a área de 206,00 m2, localizada 
na Alameda do Cedro, na extinta Freguesia de 
Mafamude, omissa à matriz predial e omissa na 
Conservatória do registo predial, uma vez que, 
apesar de provir do prédio n.º 288, da extinta 
freguesia de Mafamude (anteriormente descri-
to sob o n.º 48253), sobre o qual foi construí-
do o Bairro do Cedro, no final dos anos 60, as 
áreas do domínio público não estão sujeitas a 
registo predial, onde se encontra construído um 
conjunto de garagens, apresentado as seguin-
tes confrontações: Norte – Alameda do Cedro; 
Sul – Arruamento sem designação; Nascente – 
Arruamento sem designação; poente – Arrua-
mento sem designação – proc. n.º 1428/18 – pL 
– união de Freguesias de Mafamude e vilar do 
paraíso (Conjunto E) – retificação de Certidão”, 
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 do pS, 02 do BE, 02 da 
CDu e 01 do pAN). 
14) Foi o ponto 4.14. da ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da proposta da Câmara 
Municipal quanto à desafetação do domínio pú-
blico para o domínio privado municipal de uma 
parcela com a área de 68,00 m2, localizada na 
Alameda do Cedro, na extinta Freguesia de Ma-
famude, omissa à matriz predial e omissa na 
Conservatória do registo predial, uma vez que, 
apesar de provir do prédio n.º 288, da extinta 
freguesia de Mafamude (anteriormente descri-
to sob o n.º 48253), sobre o qual foi construí-
do o Bairro do Cedro, no final dos anos 60, as 
áreas do domínio público não estão sujeitas a 
registo predial, onde se encontra construído um 
conjunto de garagens, apresentado as seguin-
tes confrontações: Norte – Alameda do Cedro; 
Sul – Arruamento sem designação; Nascente – 
Arruamento sem designação; poente – Arrua-
mento sem designação – proc. n.º 1435/18 – pL 
– união de Freguesias de Mafamude e vilar do 
paraíso (Conjunto F) – retificação de Certidão”, 
Aprovado por Maioria, com 08 abstenções (06 
do pSD e 02 do CDS-pp) e 40 votos a favor (20 
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do pS, 15 do Grupo Municipal dos presidentes 
de Junta de Freguesia do pS, 02 do BE, 02 da 
CDu e 01 do pAN).
15) Foi o ponto 4.15. da ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da proposta da Câmara 
Municipal quanto à desafetação do domínio pú-
blico para o domínio privado municipal de uma 
parcela com a área de 171,00 m2, localizada na 
Alameda do Cedro, na extinta Freguesia de Ma-
famude, omissa à matriz predial e omissa na 
Conservatória do registo predial, uma vez que, 
apesar de provir do prédio n.º 288, da extinta 
freguesia de Mafamude (anteriormente descri-
to sob o n.º 48253), sobre o qual foi construído 
o Bairro do Cedro, no final dos anos 60, as áreas 
do domínio público não estão sujeitas a registo 
predial, onde se encontra construído um con-
junto de garagens, apresentado as seguintes 
confrontações: Norte – Arruamento sem desig-
nação; Sul – Arruamento sem designação; Nas-
cente – Arruamento sem designação; poente – 
Arruamento sem designação – proc. n.º 1436/18 
– pL – união de Freguesias de Mafamude e vilar 
do paraíso (Conjunto G) – retificação de Cer-
tidão”, Aprovado por Maioria, com 08 absten-
ções (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 do pS, 02 do 
BE, 02 da CDu e 01 do pAN). 
16) Foi o ponto 4.16. da ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da proposta da Câmara 
Municipal quanto à desafetação do domínio pú-
blico para o domínio privado municipal de uma 
parcela com a área de 106,00 m2, localizada 
na Alameda do Cedro, na extinta Freguesia de 
Mafamude, omissa à matriz predial e omissa na 
Conservatória do registo predial, uma vez que, 
apesar de provir do prédio n.º 288, da extinta 
freguesia de Mafamude (anteriormente descri-
to sob o n.º 48253), sobre o qual foi construído 
o Bairro do Cedro, no final dos anos 60, as áreas 
do domínio público não estão sujeitas a registo 
predial, onde se encontra construído um con-
junto de garagens, apresentado as seguintes 
confrontações: Norte – Arruamento sem desig-
nação; Sul – Arruamento sem designação; Nas-
cente – Arruamento sem designação; poente – 
Arruamento sem designação – proc. n.º 1437/18 
– pL – união de Freguesias de Mafamude e vilar 
do paraíso (Conjunto h) – retificação de Cer-

tidão”, Aprovado por Maioria, com 08 absten-
ções (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 do pS, 02 do 
BE, 02 da CDu e 01 do pAN). 
17) Foi o ponto 4.17. da ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da proposta da Câmara 
Municipal quanto à desafetação do domínio pú-
blico para o domínio privado municipal de uma 
parcela com a área de 122,00 m2, localizada 
na Alameda do Cedro, na extinta Freguesia de 
Mafamude, omissa à matriz predial e omissa na 
Conservatória do registo predial, uma vez que, 
apesar de provir do prédio n.º 288, da extinta 
freguesia de Mafamude (anteriormente descri-
to sob o n.º 48253), sobre o qual foi construído 
o Bairro do Cedro, no final dos anos 60, as áreas 
do domínio público não estão sujeitas a registo 
predial, onde se encontra construído um con-
junto de garagens, apresentado as seguintes 
confrontações: Norte – Arruamento sem desig-
nação; Sul – Arruamento sem designação; Nas-
cente – Arruamento sem designação; poente – 
Arruamento sem designação – proc. n.º 1438/18 
– pL – união de Freguesias de Mafamude e vilar 
do paraíso (Conjunto I) – retificação de Cer-
tidão”, Aprovado por Maioria, com 08 absten-
ções (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 do pS, 02 do 
BE, 02 da CDu e 01 do pAN). 
18) Foi o ponto 4.18. da ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da proposta da Câmara 
Municipal quanto à desafetação do domínio pú-
blico para o domínio privado municipal de uma 
parcela com a área de 113,00 m2, localizada na 
Alameda do Cedro, na extinta Freguesia de Ma-
famude, omissa à matriz predial e omissa na 
Conservatória do registo predial, uma vez que, 
apesar de provir do prédio n.º 288, da extinta 
freguesia de Mafamude (anteriormente descri-
to sob o n.º 48253), sobre o qual foi construí-
do o Bairro do Cedro, no final dos anos 60, as 
áreas do domínio público não estão sujeitas a 
registo predial, onde se encontra construído um 
conjunto de garagens, apresentado as seguin-
tes confrontações: Norte – Alameda do Cedro; 
Sul – Arruamento sem designação; Nascente – 
Arruamento sem designação; poente – Arrua-
mento sem designação – proc. n.º 1439/18 – pL 
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– união de Freguesias de Mafamude e vilar do 
paraíso (Conjunto J) – retificação de Certidão”, 
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 do pS, 02 do BE, 02 da 
CDu e 01 do pAN). 
19) Foi o ponto 4.19. da ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da proposta da Câmara 
Municipal quanto à desafetação do domínio pú-
blico para o domínio privado municipal de uma 
parcela com a área de 219,00 m2, localizada 
na Alameda do Cedro, na extinta Freguesia de 
Mafamude, omissa à matriz predial e omissa na 
Conservatória do registo predial, uma vez que, 
apesar de provir do prédio n.º 288, da extinta 
freguesia de Mafamude (anteriormente descri-
to sob o n.º 48253), sobre o qual foi construí-
do o Bairro do Cedro, no final dos anos 60, as 
áreas do domínio público não estão sujeitas a 
registo predial, onde se encontra construído um 
conjunto de garagens, apresentado as seguin-
tes confrontações: Norte – Alameda do Cedro; 
Sul – Arruamento sem designação; Nascente – 
Arruamento sem designação; poente – Arrua-
mento sem designação – proc. n.º 1441/18 – pL 
– união de Freguesias de Mafamude e vilar do 
paraíso (Conjunto K) – retificação de Certidão”, 
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 do pS, 02 do BE, 02 da 
CDu e 01 do pAN). 
20) Foi o ponto 4.20. da ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da proposta da Câmara 
Municipal quanto à desafetação do domínio pú-
blico para o domínio privado municipal de uma 
parcela com a área de 742,00 m2, localizada 
na Alameda do Cedro, na extinta Freguesia de 
Mafamude, omissa à matriz predial e omissa na 
Conservatória do registo predial, uma vez que, 
apesar de provir do prédio n.º 288, da extinta 
freguesia de Mafamude (anteriormente descri-
to sob o n.º 48253), sobre o qual foi construí-
do o Bairro do Cedro, no final dos anos 60, as 
áreas do domínio público não estão sujeitas a 
registo predial, onde se encontra construído um 
conjunto de garagens, apresentado as seguin-
tes confrontações: Norte – Faixa de proteção 
à A1/IC2; Sul – Alameda do Cedro; Nascente – 

Manuel Armindo Amaral oliveira Dias; poente 
– Alameda do Cedro – proc. n.º 1443/18 – pL 
– união de Freguesias de Mafamude e vilar do 
paraíso (Conjunto L) – retificação de Certidão”, 
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 do pS, 02 do BE, 02 da 
CDu e 01 do pAN). 
E, nada mais havendo a tratar, foi esta reunião 
dada por encerrada eram 00 horas e 53 minu-
tos do dia 01 de março de 2019, da qual se la-
vrou a presente Minuta de Ata, a qual vai ser 
lida e assinada pelo Senhor primeiro Secretário 
e pelo Senhor presidente da Assembleia Muni-
cipal, e que foi aprovada por unanimidade. 
primeiro Secretário, José Manuel Couto
presidente da Assembleia Municipal, Albino Al-
meida.
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B.1. ATA N.º 3
rEuNIÃo pÚBLICA DA CâMArA rEALIZADA 
NA JuNTA DE FrEGuESIA DE ArCoZELo EM 
04 DE FEvErEIro DE 2019
prESENTES:
- o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues
- o Senhor vereador, Eng.º patrocínio Miguel 
vieira de Azevedo
- A Senhora vereadora, Dra. Maria Elisa vieira 
da Silva Cidade oliveira 
- o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura
- o Senhor vereador, Dr. José Guilherme Sarai-
va de oliveira Aguiar
- o Senhor vereador, Dr. Manuel António Cor-
reia Monteiro 
- A Senhora vereadora, Engª. paula Cristina 
Martins Carvalhal
- o Senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro
- o Senhor vereador, Arq. José valentim pinto 
Miranda
- o Senhor vereador, Dr. Elísio Ferreira pinto 
- A Senhora vereadora, Dra. Marina raquel Lo-
pes Mendes Ascensão
prESIDIu À rEuNIÃo: 
- o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues.
SECrETArIou A rEuNIÃo: 
- A Senhora Diretora Municipal de Administra-
ção e Finanças, Dra. Manuela Garrido.
horA DA ABErTurA: 15 horas.
horA DE ENCErrAMENTo: 16 horas e 37 mi-
nutos.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues agradeceu a presença 
de todos os cidadãos de Arcozelo e daqueles 
que não o são e à imprensa e disse pretender 
festejar esta 1ª reunião de câmara que corres-
ponde a um novo ciclo de reuniões, terminan-
do, assim, com as reuniões privadas. Que este 
novo ciclo, com a aprovação do regulamento 
no passado mês de Janeiro, passou a definir 
que todas as reuniões de câmara se realizariam 
de forma pública e aberta, com a possibilida-
de de participação dos cidadãos que queiram 
comparecer às reuniões. Disse ser expetativa 
da Câmara continuar com uma reunião pública 
mensal normal, que ocorria no Salão Nobre e 

que não é passível de ser alterada, porque, por 
razões institucionais, faz todo sentido que se 
realize nos paços do Concelho. relativamente à 
reunião privada dos vereadores, a mesma passa 
a ser uma reunião pública descentralizada, pe-
las freguesias do concelho. Que ocasionalmen-
te poderá ocorrer uma reunião extraordinária e, 
se isso acontecer, será sempre uma reunião ex-
traordinária a ocorrer numa das freguesias. Que 
iniciou-se este percurso pelas freguesias do 
concelho, pela freguesia de Arcozelo e o mo-
delo e a data são facilmente assimiláveis pelos 
cidadãos. Agradeceu aos funcionários do Mu-
nicípio, para quem esta mudança significa uma 
complexidade logística, que a Câmara não esta-
va habituada. Disse que as reuniões, por lei, têm 
que ser integralmente gravadas e isso implica 
uma componente logística, implica também 
que todos os documentos originais que sejam 
aqui apreciados e que tenham sido enviados 
aos Senhores vereadores, por via eletrónica, 
estejam disponíveis em modelo original, para 
consulta, em plena reunião, pelo que, trata-se 
não apenas de uma mudança de sítio, mas tam-
bém uma mudança de hábitos, de práticas e até 
uma mudança com alguma componente logís-
tica forte associada. Agradeceu a receção à Sr.ª 
presidente da Junta de Freguesia de Arcozelo e 
deu-lhe a palavra.
A Sr.ª presidente da Junta de Freguesia de Ar-
cozelo, Maria Adelina Gomes Guedes pereira, 
disse ser com muita satisfação que recebe, na 
sua freguesia, o executivo da Câmara Municipal, 
a sua equipa e a comunicação social. Que se 
trata de partilhar as decisões municipais e to-
mar conhecimento daquilo que ocorre no Muni-
cípio. Que existe uma partilha com o público, o 
que no seu entender é saudável. 

pErÍoDo ANTES DA orDEM Do DIA
poNTo prÉvIo Nº 1

o Senhor vereador, Dr. José Guilherme Saraiva 
de oliveira Aguiar disse ser uma situação pú-
blica e notória, o apoio que o Município de vila 
Nova de Gaia concede para a atividade despor-
tiva e, sobretudo, à formação desportiva. Que 
são muitas as dezenas de milhares de euros que 
anualmente são gastas com os equipamentos 
desportivos, cuja utilização é praticamente gra-
tuita a todos os jovens e não jovens do concelho. 

B. CâMArA MuNICIpAL
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Que todas as inscrições nos escalões jovens e 
em todas as modalidades, são suportadas pelo 
Município, através de um protocolo que breve-
mente será celebrado com as Associações da 
modalidade distrital e, no final de cada época,  
para além dos apoios que, pontualmente, o Mu-
nicípio concede através de contratos-programa 
para reabilitação e reequipamento dos equi-
pamentos desportivos e para a promoção da 
atividade desportiva, no final de cada época, o 
Município contabiliza todos os praticantes des-
portivos que estejam filiados nas associações e 
nas federações e atribui-lhes um pequeno sub-
sídio. Que vila Nova de Gaia é, provavelmente 
e conjuntamente com Lisboa, o Município em 
portugal com mais praticantes federados. Que 
o Município fá-lo, com a convicção no desen-
volvimento desportivo dos jovens e, sobretudo, 
no desenvolvimento e na boa formação desses 
jovens do ponto de vista ético, no ponto de vis-
ta do fair-play e do ponto de vista do jogo lim-
po. Disse que se está igualmente a beneficiar 
as famílias, porque o desporto é uma escola de 
vida e a atividade desportiva é a terceira parte 
da formação dos jovens, isto é, a família, a es-
cola e a atividade desportiva. Que infelizmente 
existem algumas situações anómalas que têm 
ocorrido, que não são muito frequentes, mas 
são já em número suficiente, trazendo alguma 
preocupação à Câmara Municipal. Que este fim-
-de-semana, em dois jogos de futebol federa-
do, de idades sub-13, realizados neste concelho, 
ocorreram incidentes graves entre as equipas 
e os assistentes, obrigando à intervenção da 
polícia de choque. Que se o Município distribui 
verbas, que são de toda a comunidade, para a 
comunidade jovem, com o intuito de os ensinar 
a serem melhores cidadãos, a terem fair-play, 
a saberem ser educados e a respeitar, o mes-
mo se exige aos pais e espectadores. Que de-
vido à lamentável situação, propôs a realização 
de uma reunião conjunta com todos os clubes, 
chamando-os à atenção para os comportamen-
tos anómalos, mas também que fossem aplica-
das consequências a esse mau comportamen-
to. Disse que a Câmara, anualmente, atribui aos 
clubes dezenas, centenas de milhares de euros 
e os mesmos devem ser avisados que, em casos 
semelhantes aos que ocorreram no passado 
fim-de-semana, perderão o direito a todas as 

regalias e compromissos financeiros, por parte 
do Município 
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues solicitou o agendamento da 
reunião referida pelo Sr. vereador e que, em si-
multâneo, a Câmara fizesse uma campanha de 
sensibilização global no concelho, nos próximos 
fins-de-semana, nos campos de futebol, porque 
é intolerável que nas camadas de formação e 
nos equipamentos desportivos do Município, 
aconteça estas situações desagradáveis. Que 
não há clubes bons nem clubes maus, há sim 
clubes que pontualmente podem ter o azar de 
uma massa associativa mais fervorosa e que 
confunda a formação desportiva e a formação 
para a cidadania, com a tentativa de verem nas-
cer “Cristianos ronaldos” todos os dias. Disse 
que o Município tratará de montar uma campa-
nha de pedagogia junto dos clubes, com a co-
laboração das juntas de freguesia e as pessoas 
terão de perceber tratar-se de um assunto que 
tem de ter consequências se não for travado, 
porque o que está em causa, neste momento, 
começa a ser a própria disciplina. 

PreSiDÊNCiA/vereAÇÃo
AprovAçÃo DEFINITIvA DA ATA Nº 02 DA 
rEuNIÃo (pÚBLICA) DE CâMArA rEALIZA-
DA EM 21 DE JANEIro DE 2019
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
1, apenas no original.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar definitivamente a ata nº 02 da reunião 
pública de Câmara realizada em 21 de janeiro 
de 2019.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o ESTADo, ATrAvÉS Do MINISTÉrIo 
DA EDuCAçÃo E o MuNICÍpIo DE vILA NovA 
DE GAIA TENDo EM vISTA A DEFINIçÃo DAS 
CoNDIçÕES DE TrANSFErÊNCIA pArA o 
MuNICÍpIo DAS ATrIBuIçÕES pArA A CoNS-
TruçÃo Do pAvILhÃo GIMNoDESporTIvo 
DA ESCoLA BÁSICA DE SANTA MArINhA
EDoC/2019/4631
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. 
21.01.2019”
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o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse que o Município tem o 
projeto praticamente pronto e pretende lançar 
o concurso. Que para lançamento do concurso 
depois do diálogo levado a cabo com o agru-
pamento, a Câmara necessita da parceria e co-
laboração do Ministério, não em termos finan-
ceiros, porque este pavilhão será integralmente 
pago pelo Município, mas pela relação e cedên-
cia de terreno em relação com a escola, sendo 
que este pavilhão gimnodesportivo, durante o 
dia servirá a escola para a prática do desporto 
e durante o período pós curricular, servirá a co-
munidade e os clubes das respetivas freguesias. 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre o 
Estado, através do Ministério da Educação, e o 
Município de vila Nova de Gaia, tendo em vista 
a definição das condições de transferência para 
o Município das atribuições para a construção 
do pavilhão gimnodesportivo da Escola Básica 
de Santa Marinha, nos termos apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o ESTADo, ATrAvÉS Do MINISTÉrIo 
DA EDuCAçÃo E o MuNICÍpIo DE vILA NovA 
DE GAIA TENDo EM vISTA A DEFINIçÃo DAS 
CoNDIçÕES DE TrANSFErÊNCIA pArA o 
MuNICÍpIo DAS ATrIBuIçÕES pArA A CoNS-
TruçÃo Do pAvILhÃo GIMNoDESporTIvo 
DA ESCoLA BÁSICA DE oLIvAL
EDoC/2019/4635
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. 
21.01.2019”
o Senhor vereador, Dr. José Guilherme Aguiar 
disse ser uma decisão do Município extrema-
mente proveitosa para estas escolas. Que a Es-
cola Básica de olival está a perder alunos, mas 
a Escola Básica de Santa Marinha localizada 
no centro de vila Nova de Gaia, está a perder 
alunos e a perder o interesse de grande parte 
das famílias, por lhe faltar um equipamento que 
permita que os seus filhos possam ter educa-
ção física. Disse ser uma situação recorrente, 
que existe o pavilhão das pedras, que tem sido 
um sucesso nessa configuração e que, recente-
mente, foi inaugurado o pavilhão municipal de 
Avintes, na Escola Básica de Avintes. Disse que, 

no final deste ano letivo, será inaugurado o pa-
vilhão municipal de Canidelo, localizado dentro 
das instalações da Escola Básica de Canidelo e 
com uma componente importante, porque fica 
junto de dois estabelecimentos de ensino para 
deficientes, nomeadamente, a AppACDM e a 
CErCIGAIA, o que será útil para esses jovens. 
Disse estar prevista a construção, no parque S. 
Caetano, de um pavilhão que não é escolar, mas 
que vai servir a comunidade escolar próxima.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de Colaboração a celebrar 
entre o Estado e o Município de vila Nova de 
Gaia, tendo em vista a definição das condições 
de transferência para o Município das atribui-
ções para a construção do pavilhão gimnodes-
portivo da Escola Básica de olival, nos termos 
apresentados.
proToCoLo DE CoLABorAçÃo A CELE-
BrAr ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA 
DE GAIA, A AppACDM – ASSoCIAçÃo por-
TuGuESA DE pAIS E AMIGoS Do CIDADÃo 
DEFICIENTE MENTAL E oS AGrupAMENToS 
DE ESCoLAS E ESCoLAS SECuNDÁrIAS NÃo 
AGrupADAS Do CoNCELho DE vILA NovA 
DE GAIA TENDo EM vISTA A IMpLEMENTAçÃo 
Do proGrAMA GAI@prENDE+(I), No vALor, 
pArA o ANo DE 2019, DE €264.000,00 (Du-
ZENToS E SESSENTA E QuATro MIL EuroS)
EDoC/2019/2586
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
4, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
29.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o protocolo de Colaboração a celebrar 
entre o Município de vila Nova de Gaia, a AppA-
CDM – Associação portuguesa de pais e Ami-
gos do Cidadão Deficiente Mental e os Agrupa-
mentos de Escolas e Escolas Secundárias não 
agrupadas do concelho de vila Nova de Gaia, 
tendo em vista a implementação do programa 
Gai@prende+(i), no valor, para o ano de 2019, 
de €264.000,00 (duzentos e sessenta e quatro 
mil euros), nos termos protocolados.
proToCoLo DE CoLABorAçÃo A CELE-
BrAr ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE 
GAIA, A CErCIGAIA – CoopErATIvA pArA A 
EDuCAçÃo E rEABILITAçÃo DE CIDADÃoS 
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INADApTADoS E oS AGrupAMENToS DE 
ESCoLAS E ESCoLAS SECuNDÁrIAS NÃo 
AGrupADAS Do CoNCELho DE vILA NovA 
DE GAIA TENDo EM vISTA A IMpLEMENTA-
çÃo Do proGrAMA GAI@prENDE+(I), No 
vALor, pArA o ANo DE 2019, DE €276.000,00 
(DuZENToS E SETENTA E SEIS MIL EuroS)
EDoC/2019/2356
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. 
29.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o protocolo de Colaboração a celebrar 
entre o Município de vila Nova de Gaia, a CEr-
CIGAIA – Cooperativa para a Educação e reabi-
litação de Cidadãos Inadaptados e os Agrupa-
mentos de Escolas e Escolas Secundárias não 
agrupadas do concelho de vila Nova de Gaia, 
tendo em vista a implementação do programa 
Gai@prende+(i), no valor, para o ano de 2019, 
de €276.000,00 (duzentos e setenta e seis mil 
euros), nos termos protocolados.
proToCoLo DE CoLABorAçÃo A CELE-
BrAr ENTrE A ASSoCIAçÃo “CASA CoMuM 
DA huMANIDADE” E o MuNICÍpIo DE vILA 
NovA DE GAIA TENDo EM vISTA A IMpLE-
MENTAçÃo Do proJETo CASA CoMuM DA 
huMANIDADE E o rECoNhECIMENTo Do ES-
TADo FAvorÁvEL Do SISTEMA TErrESTrE 
CoMo pATrIMÓNIo CoMuM DA huMANIDA-
DE, No vALor DE €35.000,00 (TrINTA E CIN-
Co MIL EuroS)
EDoC/2019/2587 
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: “Aprovo. À Câmara 
para ratificação. 30.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, rati-
ficar o despacho do Sr. presidente datado de 
30.01.2019 que aprovou o protocolo de Cola-
boração a celebrar entre a Associação “Casa 
Comum da humanidade” e o Município de vila 
Nova de Gaia, tendo em vista a implementação 
do projeto Casa Comum da humanidade e o re-
conhecimento do estado favorável do sistema 
terrestre como património comum da humani-
dade, no valor de €35.000,00 (trinta e cinco 

mil euros), nos termos protocolados.
MEMorANDo DE ENTENDIMENTo A CELE-
BrAr ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE 
GAIA E A JuNTA DE FrEGuESIA DE ArCoZE-
Lo TENDo EM vISTA A CEDÊNCIA Do TErrE-
No EM DIrEITo DE SupErFÍCIE oNDE SErÁ 
CoNSTruÍDo o CIrCuITo DE MANuTENçÃo 
E A CrIAçÃo DE uMA EQuIpA MuLTIDISCI-
pLINAr QuE AprESENTE o proJETo pArA 
A CoNSTruçÃo Do CIrCuITo DE MANuTEN-
çÃo
EDoC/2019/6617
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. 
30.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Memorando de Entendimento a cele-
brar entre o Município de vila Nova de Gaia e a 
Junta de Freguesia de Arcozelo, tendo em vista 
a cedência do terreno em direito de superfície 
onde será construído o circuito de manutenção 
e a criação de uma equipa multidisciplinar que 
apresente o projeto para a construção do circui-
to de manutenção, nos termos apresentados.
CEDÊNCIA GrATuITA Do DIrEITo DE SupEr-
FÍCIE Do LoTE 34 Do LoTEAMENTo TITuLA-
Do pELo ALvArÁ Nº 29/89 Ao “SpINICourT 
– GrIJÓ TÉNIS CLuBE” pELo prAZo DE 50 
ANoS, rENovÁvEL por IGuAL pErÍoDo DE 
TEMpo
EDoC/2018/2975
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: “Aprovo nos ter-
mos propostos. À Câmara. 23.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a cedência do direito de superfície pelo 
prazo de 50 anos, renovável por igual período 
de tendo, obrigando o cessionário a construir, 
a expensas suas, num prazo não superior a 2 
anos, dois campos destinados à prática do ténis 
e uma estrutura de apoio, dotada de balneários 
e espaço de lazer, nos termos propostos.
hASTA pÚBLICA DE 2 LoJAS SITAS NA ruA 
Dr. JoSÉ MArQuES QuEIrÓS JÚNIor, Nº 93 
E 113, uNIÃo DE FrEGuESIAS DE pEDroSo E 
SEIXEZELo
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EDoC/2019/5595
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
9, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
25.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar, nos termos propostos, o seguinte:
a) A alienação por hasta pública das frações 
autónomas B e C, correspondente a dois es-
tabelecimentos comerciais, com lugar de ga-
ragem, num prédio sito na rua Dr. José Mar-
ques Queirós Júnior nº 113 e 93, respetivamente, 
união das Freguesias de pedroso e Seixezelo, 
com os valores base de licitação de 58.700,00€ 
(cinquenta e oito mil e setecentos euros) e 
58.600,00€ (cinquenta e oito mil e seiscentos 
euros), respetivamente;
b) A avaliação patrimonial efetuada pela Divi-
são de património e Expropriações para as fra-
ções identificadas na alínea anterior, conforme 
relatório de avaliação;
c) o regulamento e o Edital da hasta pública 
de alienação das referidas frações, conforme 
minutas.
CEDÊNCIA GrATuITA Do AuDITÓrIo Mu-
NICIpAL DE GAIA, pArA A rEALIZAçÃo DA 
5ª EDIçÃo DA GALA ESAG, A rEALIZAr No 
DIA 04 DE FEvErEIro DE 2019, SoLICITADo 
pELA ESCoLA SECuNDÁrIA ALMEIDA GAr-
rETT - ESAG
EDoC/2019/2380
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
10, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
25.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a cedência gratuita do Auditório Muni-
cipal de Gaia, para a realização da 5ª Edição da 
Gala ESAG, a realizar no dia 04 de fevereiro de 
2019, solicitado pela Escola Secundária Almei-
da Garrett – ESAG, nos termos informados.
CEDÊNCIA GrATuITA Do AuDITÓrIo DA BI-
BLIoTECA MuNICIpAL DE GAIA, pArA A rEA-
LIZAçÃo Do LANçAMENTo DE uM LIvro, 
rEALIZADo No DIA 26 DE JANEIro DE 2019, 
SoLICITADo pELA uNIÃo DE FrEGuESIAS DE 
MAFAMuDE E vILAr Do pArAÍSo
EDoC/2019/2119

Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
11, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
21.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a cedência gratuita da Biblioteca Municipal 
de Gaia, para a realização do lançamento de um 
livro, realizado no dia 26 de janeiro de 2019, so-
licitado pela união de Freguesias de Mafamude 
e vilar do paraíso, nos termos informados

DePArTAMeNTo De ASSUNToS JUrÍDiCoS
proCESSo Nº 436/18.0BEprT DA 1ª u.o. Do 
T.A.F. Do porTo, AuTorA: BENvINDo, AL-
BErTo E JoSÉ – CoNSTruçÕES, LDA, rÉ: 
CâMArA MuNICIpAL DE vILA NovA DE GAIA, 
INTErvENIENTE prINCIpAL: SEGurADorAS 
uNIDAS, S.A.
EDoC/2019/4675
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: “ Concordo à 
DMAF. À Câmara. 21.01.2019”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.

DireÇÃo MUNiCiPAL De ADMiNiSTrAÇÃo e 
FiNANÇAS

BIBLIoTECA pÚBLICA MuNICIpAL DE vILA 
NovA DE GAIA – rEABILITAçÃo E MoDErNI-
ZAçÃo Do EDIFÍCIo prINCIpAL – rEpArTI-
çÃo DE ENCArGoS
EDoC/2019/3181
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: “ Autorizo e Apro-
vo. À Câmara. 17.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, o se-
guinte:
1. Autorizar a abertura do procedimento, nos 
termos informados e respetivo cabimento;
2. Aprovação do júri;
3. Aprovação das peças do procedimento.
4. Deverá a repartição de encargos ser repro-
gramada nos seguintes termos:
2019 – 400.000,00€ + IvA 2020 – 1.050.000,00€ 
+ IvA
CoNCurSo pÚBLICo CoM puBLICIDADE IN-
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TErNACIoNAL pArA CESSÃo DA EXpLorA-
çÃo Do CoMpLEXo TurÍSTICo Do pArQuE 
DA AGuDA – AprovAçÃo Do rELATÓrIo FI-
NAL Do JÚrI E rESpETIvA MINuTA Do CoN-
TrATo A CELEBrAr
EDoC/2015/28489
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
14, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
30.01.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar a minuta do contrato a cele-
brar e o relatório final do júri, nomeadamente:
1. Negar provimento à pronúncia apresentada 
pelo agrupamento concorrente constituído pe-
las empresas CuBICQuEST LDA e uNDErMor-
phoSIS LDA., nos termos descritos no presente 
relatório, não resultando qualquer alteração na 
ordenação das propostas; 
2. Manter a ordenação das propostas admitidas 
e respetiva pontuação nos termos contantes do 
relatório preliminar; 
3. Adjudicar o concurso público para a cessão 
da exploração do Complexo Turístico do par-
que da Aguda, à proposta apresentada pela 
empresa CoSMIKTurTLE, LDA, pela renda 
mensal no valor de 4.750,00€ e para os 60 me-
ses de duração do contrato pelo valor total de 
285.000,00€, ao que acresce IvA à taxa legal 
de 23%. ;
4. A aprovação da Minuta do Contrato, nos ter-
mos que constam da mesma e que aqui tam-
bém se anexa;
5. proceder à notificação ao adjudicatário para 
apresentação dos Documentos de habilitação 
e de prestação de Caução, de acordo com o 
previsto no ponto 21 do programa de Concur-
so, devendo ser apresentada caução a favor da 
entidade adjudicante, no valor de 2% do valor 
total do contrato, no montante de 5.700,00 €, 
IvA excluído.  
ENvIo DE TESTAMENTo por ÓBITo DA D. 
MArIA FErNANDA LopES DE AGuIAr
EDoC/2018/78971
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. 

25.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, acei-
tar o legado ao Município de vila Nova de Gaia, 
por parte de Maria Fernanda Lopes de Aguiar, 
de um prédio rústico, composto de pinhal, sito 
em S. Lourenço, freguesia de vilar de Andori-
nho, vila Nova de Gaia, inscrito na matriz  pre-
dial rústica  sob o artigo 1415º e descrito na 2ª 
Conservatória do registo predial sob o número 
3112,  denominado por Espadanal, com vista a 
ser utilizado na construção de habitação social 
por esta edilidade, nos termos informados.
pEDIDo DE CEDÊNCIA Do AuDITÓrIo DA AS-
SEMBLEIA MuNICIpAL, No vALor DE €103,47 
(CENTo E TrÊS EuroS E QuArENTA E SETE 
CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA ESCoLA pro-
FISSIoNAL Do INFANTE
EDoC/2019/4455
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
16, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
22.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento de 
taxa pela cedência do auditório da Assembleia 
Municipal, no valor de €103,47 (cento e três eu-
ros e quarenta e sete cêntimos), solicitado pela 
Escola profissional do Infante, nos termos infor-
mados.
pEDIDo DE CEDÊNCIA Do AuDITÓrIo DA AS-
SEMBLEIA MuNICIpAL, No vALor DE €150,14 
(CENTo E CINQuENTA EuroS E CATorZE 
CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA AppACDM DE 
vILA NovA DE GAIA
EDoC/2019/4453
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
17, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
22.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento de 
taxa pela cedência do auditório da Assembleia 
Municipal, no valor de €150,14 (cento e cinquen-
ta euros e catorze cêntimos), solicitado pela 
AppACDM de vila Nova de Gaia, nos termos in-
formados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
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CIpAIS, No vALor €1034,91 (MIL E TrINTA 
E QuATro EuroS E NovENTA E uM CÊN-
TIMoS), pArA DESLoCAçÃo A SINES, NoS 
DIAS 09, 10, 11, 12 E 13 DE JANEIro DE 2019, 
SoLICITADo pELA ASSoCIAçÃo DESporTI-
vA MoDICuS DE SANDIM
EDoC/2019/1417
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
18, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
25.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor €1.034,91 (mil e trinta e 
quatro euros e noventa e um cêntimos), ou seja 
o valor de €724,44 (setecentos e vinte e qua-
tro euros e quarenta e quatro cêntimos), para 
deslocação a Sines, nos dias 09, 10, 11, 12 e 13 
de janeiro de 2019, solicitado pela Associação 
Desportiva Modicus de Sandim, nos termos in-
formados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €218,87 (DuZENToS E DE-
ZoITo EuroS E oITENTA E SETE CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo À TroFA, No DIA 13 DE 
JANEIro DE 2019, SoLICITADo pELo CEN-
Tro DE rECrEIo popuLAr DE SÃo FÉLIX DA 
MArINhA
EDoC/2019/2472
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
19, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
25.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, isen-
tando 70% do valor €218,87 (duzentos e dezoi-
to euros e oitenta e sete cêntimos), ou seja, o 
valor de €153,21 (cento e cinquenta e três euros 
e vinte e um cêntimos), para deslocação à Tro-
fa, no dia 13 de janeiro de 2019, solicitado pelo 
Centro de recreio popular de São Félix da Ma-
rinha, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €45,09 (QuArENTA E CIN-

Co EuroS E NovE CÊNTIMoS), pArA DESLo-
CAçÃo À BIBLIoTECA MuNICIpAL DE GAIA, 
No DIA 14 DE JANEIro DE 2019, SoLICITADo 
pELA ESCoLA BÁSICA DAS DEvESAS
EDoC/2019/2483
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
20, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
25.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, no 
valor €45,09 (quarenta e cinco euros e nove 
cêntimos), para deslocação à Biblioteca Mu-
nicipal de Gaia, no dia 14 de janeiro de 2019, 
solicitado pela Escola Básica das Devesas, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €45,95 (QuArENTA E CIN-
Co EuroS E NovENTA E CINCo CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo Ao porTo, No DIA 09 
DE JANEIro DE 2019, SoLICITADo pELA ES-
CoLA BÁSICA DAS DEvESAS
EDoC/2019/1401
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
21, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
22.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, no 
valor €45,95 (quarenta e cinco euros e noventa 
e cinco cêntimos), para deslocação ao porto, no 
dia 09 de janeiro de 2019, solicitado pela Escola 
Básica das Devesas, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €118,65 (CENTo E DEZoI-
To EuroS E SESSENTA E CINCo CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo Ao porTo, No DIA 05 
DE JANEIro DE 2019, SoLICITADo pELA uNI-
vErSIDADE SÉNIor DE CANELAS
EDoC/2019/789
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
22, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
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22.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentado 70% do valor €118,65 (cento e dezoito 
euros e sessenta e cinco cêntimos), ou seja, o 
valor de €83,05 (oitenta e três euros e cinco 
cêntimos), para deslocação ao porto, no dia 05 
de janeiro de 2019, solicitado pela universidade 
Sénior de Canelas, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €41,65 (QuArENTA E uM 
EuroS E SESSENTA E CINCo CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo Ao porTo, No DIA 08 
DE JANEIro DE 2019, SoLICITADo pELA ES-
CoLA BÁSICA Do CEDro
EDoC/2019/1018
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
23, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
22.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, no 
valor €41,65 (quarenta e um euros e sessenta e 
cinco cêntimos), para deslocação ao porto, no 
dia 08 de janeiro de 2019, solicitado pela Escola 
Básica do Cedro, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €61,40 (SESSENTA E uM 
EuroS E QuArENTA CÊNTIMoS), pArA DES-
LoCAçÃo Ao porTo, No DIA 29 DE NovEM-
Bro DE 2018, SoLICITADo pELA ESCoLA EB1/
JI Do MArCo
EDoC/2018/72608
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
24, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
21.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, no 
valor €61,40 (sessenta e um euros e quarenta 
cêntimos), para deslocação ao porto, no dia 29 
de novembro de 2018, solicitado pela Escola 
EB1/JI do Marco, nos termos informados.

pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €45,95 (QuArENTA E CIN-
Co EuroS E NovENTA E CINCo CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo Ao porTo, No DIA 11 DE 
JANEIro DE 2019, SoLICITADo pELA ESCoLA 
BÁSICA DAS DEvESAS
EDoC/2019/1817
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
25, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
21.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, no 
valor €45,95 (quarenta e cinco euros e noventa 
e cinco cêntimos), para deslocação ao porto, no 
dia 11 de janeiro de 2019, solicitado pela Escola 
Básica das Devesas, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor €36,13 (TrINTA E SEIS EuroS 
E TrEZE CÊNTIMoS), pArA DESLoCAçÃo A 
vALADArES, No DIA 17 DE JANEIro DE 2019, 
SoLICITADo pELA FuNDAçÃo CouTo
EDoC/2019/3534
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
26, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
29.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, no 
valor €36,13 (trinta e seis euros e treze cênti-
mos), para deslocação a valadares, no dia 17 de 
janeiro de 2019, solicitado pela Fundação Cou-
to, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €489,84 (QuATroCENToS 
E oITENTA E NovE EuroS E oITENTA E QuA-
Tro CÊNTIMoS), pArA DESLoCAçÃo A LEI-
rIA, No DIA 20 DE JANEIro DE 2019, SoLICI-
TADo pELo hoQuEI CLuBE DE pAço DE rEI
EDoC/2019/4217
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
27, apenas no original.
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Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
29.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de isenção de pagamento de taxas 
de utilização de viaturas municipais, isentando 
70% do valor €489,84 (quatrocentos e oitenta 
e nove euros e oitenta e quatro cêntimos), ou 
seja, o valor de €342,88 (trezentos e quarenta e 
dois euros e oitenta e oito cêntimos), para des-
locação a Leiria, no dia 20 de janeiro de 2019, 
solicitado pelo hóquei Clube de paço de rei, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €40,61 (QuArENTA EuroS 
E SESSENTA E uM CÊNTIMoS), pArA DESLo-
CAçÃo Ao porTo, No DIA 18 DE JANEIro DE 
2019, SoLICITADo pELA ESCoLA BÁSICA Do 
FrEIXIEIro
EDoC/2019/3558
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
28, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
29.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, no 
valor €40,61 (quarenta euros e sessenta e um 
cêntimos), para deslocação ao porto, no dia 18 
de janeiro de 2019, solicitado pela Escola Bási-
ca do Freixieiro, nos termos informados.
CoNTrATo-proGrAMA DE DESENvoLvI-
MENTo DESporTIvo A CELEBrAr ENTrE 
o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA E vILA 
FuTEBoL CLuBE pArA ApoIo FINANCEIro 
No âMBITo DA rEALIZAçÃo DE oBrAS DE 
MANuTENçÃo DE rELvADo E DE CoLoCA-
çÃo DE rEvESTIMENTo DE SEGurANçA NA 
ENvoLvENTE Do rECINTo DE JoGo Do ES-
TÁDIo, No vALor DE €16.278,50 (DEZASSEIS 
MIL DuZENToS E SETENTA E oITo EuroS E 
CINQuENTA CÊNTIMoS)
EDoC/2018/51331
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
29, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
25.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-

var o contrato-programa de desenvolvimento 
desportivo a celebrar entre o Município de vila 
Nova de Gaia e vila Futebol Clube, para apoio 
financeiro no âmbito da realização de obras de 
manutenção de relvado e de colocação de re-
vestimento de segurança na envolvente do re-
cinto de jogo do estádio, no valor de €16.278,50 
(dezasseis mil duzentos e setenta e oito euros e 
cinquenta cêntimos), nos termos apresentados.
CoNTrATo DE pATroCÍNIo DESporTIvo 
A CELEBrAr ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA 
NovA DE GAIA E o CLuBE JovEM ALMEIDA 
GArrETT pArA ApoIo FINANCEIro E NÃo 
FINANCEIro À rEALIZAçÃo DA XXX EDI-
çÃo Do TorNEIo DE ANDEBoL FEMININo 
KAKYGAIA, No vALor DE €2.500,00 (DoIS 
MIL E QuINhENToS EuroS)
EDoC/2018/75106
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
30, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
29.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o contrato de patrocínio desportivo a 
celebrar entre o Município de vila Nova de Gaia 
e o Clube Jovem Almeida Garrett, para apoio 
financeiro e não financeiro à realização da 
XXX Edição do Torneio de Andebol Feminino 
KAKYGAIA, no valor de €2.500,00 (dois mil e 
quinhentos euros), nos termos apresentados.
Saiu da reunião o Senhor vereador, Dr. José 
Joaquim Cancela Moura.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
E A FuNDAçÃo CoNSErvATÓrIo rEGIoNAL 
DE GAIA pArA ApoIo FINANCEIro À pro-
MoçÃo DE uM proGrAMA DE ATrIBuIçÃo 
DE BoLSAS DE ESTuDo DESTINADAS A ALu-
NoS orIGINÁrIoS DAS BANDAS FILArMÓNI-
CAS Do CoNCELho, No DECurSo Do ANo 
LETIvo 2018/2019, No vALor DE €31.405,00 
(TrINTA E uM MIL QuATroCENToS E CINCo 
EuroS)
EDoC/2018/67932
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
31, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
25.01.2019”
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Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o acordo de colaboração a celebrar en-
tre o Município de vila Nova de Gaia e a Fun-
dação Conservatório regional de Gaia, para 
apoio financeiro à promoção de um programa 
de atribuição de bolsas de estudo, destinadas a 
alunos originários das Bandas Filarmónicas do 
concelho, no decurso do ano letivo 2018/2019, 
no valor de €31.405,00 (trinta e um mil quatro-
centos e cinco euros), nos termos apresenta-
dos.
Entrou na reunião o Senhor vereador, Dr. José 
Joaquim Cancela Moura.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
E o GAIENSE – CoMuNICAçÃo E EvENToS, 
uNIpESSoAL, LDA pArA ApoIo FINANCEI-
ro À rEALIZAçÃo DA XvI GALA “o MELhor 
TrEINADor”, No vALor DE €15.000,00 
(QuINZE MIL EuroS) + IvA
EDoC/2019/3162 
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
32, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
21.01.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 votos contra do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar o acordo de colaboração a ce-
lebrar entre o Município de vila Nova de Gaia 
e o Gaiense – Comunicação e Eventos, unipes-
soal, Lda, para apoio financeiro à realização 
da XvI Gala “o Melhor Treinador”, no valor de 
€15.000,00 (quinze mil euros) + IvA, nos ter-
mos apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
E A JuNTA DE FrEGuESIA DA MADALENA 
pArA ApoIo FINANCEIro DESTINADo ÀS 
oBrAS DE ALArGAMENTo Do CEMITÉrIo, 
No vALor DE €147.600,00 (CENTo E QuA-
rENTA E SETE MIL E SEISCENToS EuroS)
EDoC/2019/6235
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
33, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
29.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o acordo de colaboração a celebrar en-

tre o Município de vila Nova de Gaia e a Junta 
de Freguesia da Madalena, para apoio financei-
ro destinado às obras de alargamento do ce-
mitério, no valor de €147.600,00 (cento e qua-
renta e sete mil e seiscentos euros), nos termos 
apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
E A uNIÃo DE FrEGuESIAS DE GrIJÓ E SEr-
MoNDE pArA ApoIo FINANCEIro DESTI-
NADo ÀS oBrAS DE rEABILITAçÃo Do 
ArMAZÉM E BALNEÁrIoS DA uNIÃo DE FrE-
GuESIAS DE GrIJÓ E SErMoNDE, No vALor 
DE €150.000,00 (CENTo E CINQuENTA MIL 
EuroS)
EDoC/2019/5902
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
34, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
29.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o acordo de colaboração a celebrar entre o 
Município de vila Nova de Gaia e a união de 
Freguesias de Grijó e Sermonde, para apoio fi-
nanceiro destinado às obras de reabilitação do 
armazém e balneários da união de Freguesias 
de Grijó e Sermonde, no valor de €150.000,00 
(cento e cinquenta mil euros), nos termos apre-
sentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
E A uNIÃo DE FrEGuESIAS DE GrIJÓ E SEr-
MoNDE pArA ApoIo FINANCEIro DESTINA-
Do ÀS oBrAS DE ADApTAçÃo DAS FuTu-
rAS INSTALAçÕES DE DIvErSoS SErvIçoS 
DE ATENDIMENTo DA uNIÃo DE FrEGuE-
SIAS DE GrIJÓ E SErMoNDE, No vALor DE 
€196.800,00 (CENTo E NovENTA E SEIS MIL E 
oIToCENToS EuroS)
EDoC/2019/5895
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
35, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
29.01.2019”
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues, informou os Senhores 
vereadores que a cláusula 1º (objeto) do pro-
tocolo deve ter a seguinte alteração “Constitui 
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objeto do presente Acordo estabelecer a forma 
de colaboração dos outorgantes na concretiza-
ção da cooperação financeira, no âmbito espe-
cífico do apoio destinado às obras de adapta-
ção das futuras instalações de diversos serviços 
de atendimento da união de Freguesias de Gri-
jó e Sermonde, assim como os moldes em que é 
efetuada a comparticipação financeira por par-
te do Município de vila Nova de Gaia.” 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o acordo de colaboração a celebrar en-
tre o Município de vila Nova de Gaia e a união 
de Freguesias de Grijó e Sermonde, para apoio 
financeiro destinado às obras de adaptação 
das futuras instalações de diversos serviços de 
atendimento da união de Freguesias de Grijó 
e Sermonde, no valor de €196.800,00 (cento e 
noventa e seis mil e oitocentos euros), nos ter-
mos apresentados.
ACorDo DE CoopErAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
E A ASSoCIAçÃo CuLTurAL AMIGoS DE 
GAIA pArA ApoIo FINANCEIro ÀS oBrAS 
DE rEABILITAçÃo DA ESCoLA ATELIEr oLI-
vEIrA FErrEIrA, No vALor DE €215.250,00 
(DuZENToS E QuINZE MIL DuZENToS E CIN-
QuENTA EuroS)
EDoC/2019/6251
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
36, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
30.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o acordo de cooperação a celebrar entre o 
Município de vila Nova de Gaia e a Associação 
Cultural Amigos de Gaia, para apoio financeiro 
às obras de reabilitação da Escola Atelier oli-
veira Ferreira, no valor de €215.250,00 (duzen-
tos e quinze mil duzentos e cinquenta euros), 
nos termos apresentados.
ACorDo DE pArCErIA A CELEBrAr ENTrE 
o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA E A AS-
SoCIAçÃo “AMIGoS Do SoLAr CoNDES DE 
rESENDE – CoNFrArIA QuEIroSIANA” TEN-
Do EM vISTA A puBLICAçÃo DE uMA NovA 
EDIçÃo DA oBrA “pATrIMÓNIo huMANo 
pErSoNALIDADES GAIENSES”
EDoC/2018/70158
Foi presente o documento referido em epígra-

fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
37, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
21.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o acordo de parceria a celebrar entre o 
Município de vila Nova de Gaia e a Associação 
“Amigos do Solar Condes de resende – Con-
fraria Queirosiana”, tendo em vista a publica-
ção de uma nova edição da obra “património 
humano personalidades Gaienses”, nos termos 
apresentados.
Saiu da reunião o Senhor vice presidente, Eng.º 
patrocínio Miguel vieira de Azevedo.
proToCoLo DE CoopErAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
E A ASSoCIAçÃo huMANITÁrIA DoS BoM-
BEIroS voLuNTÁrIoS DE CrESTuMA pArA 
ApoIo FINANCEIro No âMBITo DA SuA ATI-
vIDADE EM ArTICuLAçÃo CoM A proTEçÃo 
CIvIL MuNICIpAL, No vALor DE €55.000,00 
(CINQuENTA E CINCo MIL EuroS)
EDoC/2019/6145
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
38, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
29.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o protocolo de Cooperação a celebrar entre 
o Município de vila Nova de Gaia e a Associa-
ção humanitária dos Bombeiros voluntários de 
Crestuma, para apoio financeiro no âmbito da 
sua atividade em articulação com a proteção ci-
vil municipal, no valor de €55.000,00 (cinquen-
ta e cinco mil euros), nos termos apresentados.
Entrou na reunião o Senhor vice presidente, 
Eng.º patrocínio Miguel vieira de Azevedo.
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/2019/6146
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
39, apenas no original.
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Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
30.01.2019”
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 eu-
ros), 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/2019/6144
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
40, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
29.01.2019”
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 eu-
ros), 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/2019/6147
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
41, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
29.01.2019”
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 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 eu-
ros), nos termos apresentados.
proToCoLo A CELEBrAr ENTrE o MuNICÍ-
pIo DE vILA NovA DE GAIA E A ASSoCIAçÃo 
huMANITÁrIA DoS BoMBEIroS voLuNTÁ-
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/2019/6138
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
42, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
29.01.2019”
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.
Saiu da reunião o Senhor vereador, Dr. José 
Guilherme Aguiar.
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/2019/6137
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
43, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
29.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o protocolo a celebrar entre o Município de 
vila Nova de Gaia e a Associação humanitá-
ria dos Bombeiros voluntários de Aguda, 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 eu-
ros), nos termos apresentados.
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Entrou na reunião o Senhor vereador, Dr. José 
Guilherme Aguiar.
ALIENAçÃo rELATIvA À FrAçÃo “AT” – hA-
BITAçÃo 44, TIpo DupLEX No 8º E 9º pISoS, 
ArruMoS E LuGAr DE GArAGEM, Do prÉ-
DIo SITo NA ALAMEDA CoNDE DE SAMo-
DÃES, Nº 270, MAFAMuDE
EDoC/2019/1873
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
44, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
25.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, não 
exercer o direito de preferência, nos termos in-
formados.
EXErCÍCIo Do DIrEITo DE prEFErÊNCIA 
SoBrE o DIrEITo DE SupErFÍCIE DE uM 
prÉDIo urBANo SITo NA ruA proF. CÉSAr 
MorAIS, Nº 285, LuGAr DE rIBES, FrEGuE-
SIA DE CANELAS
EDoC/2019/2925
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
45, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
29.01.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, não exercer o direito de preferência 
sobre o direito de superfície de um prédio ur-
bano sito na rua prof. César Morais, nº 285, Lu-
gar de ribes, freguesia de Canelas, nos termos 
informados.
CEDÊNCIA GrATuITA DA pArCELA DE TEr-
rENo pJ, No âMBITo DA rEQuALIFICAçÃo 
DA ruA DELFIM DE LIMA – 3ª FASE – AprovA-
çÃo DA MINuTA Do proToCoLo DE ACor-
Do
EDoC/2019/3118
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
46, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
22.01.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar a cedência gratuita da parcela 
pJ, no âmbito da requalificação da rua Delfim 
de Lima – 3ª fase, freguesia de Canelas, nos ter-

mos informados.
DoAçÃo DE uM IMÓvEL SITo NA CoNFLuÊN-
CIA DA ruA DAS CAvADINhAS E ruA FÁBrI-
CA DAS CAvADINhAS – uNIÃo DE FrEGuE-
SIAS DE pEDroSo E SEIXEZELo
EDoC/2018/67867
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
47, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
22.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, não 
aceitar a doação do imóvel sito na confluência 
da rua das Cavadinhas e rua da Fábrica da Ca-
vadinhas, união de Freguesia de pedroso e Sei-
xezelo, nos termos informados.
ADJuDICAçÃo DEFINITIvA DoS LoTES 41 E 
42 DA urBANIZAçÃo DA QuINTA DA pALA 
pELoS vALorES DE €12.500,00 (DoZE MIL 
E QuINhENToS EuroS) E €11.000,00 (oNZE 
MIL EuroS) rESpETIvAMENTE, A FLorA 
ALEXANDrA MESQuITA FIGuEIrEDo
EDoC/2018/54379
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
48, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
22.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a adjudicação definitiva dos lotes 41 
e 42 da urbanização da Quinta da pála, pelos 
valores de 12.500,00€ (doze mil e quinhentos 
euros) e 11.000,00€ (onze mil euros), respetiva-
mente, a Flora Alexandra Mesquita Figueiredo, 
nos termos informados.
ADJuDICAçÃo DEFINITIvA Do LoTE Nº 5 Do 
EMprEENDIMENTo hABITACIoNAL DA CAN-
CELA DA CruZ, NA uNIÃo DE FrEGuESIAS 
DE SANDIM, oLIvAL, LEvEr E CrESTuMA, À 
rEQuErENTE ANDrEIA pATrÍCIA GuEDES 
oLIvEIrA, pELo vALor DE €17.700,00 (DE-
ZASSETE MIL E SETECENToS EuroS)
EDoC/2018/52418
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
49, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
22.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a adjudicação definitiva do lote nº 5 do Em-
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preendimento habitacional da Cancela da Cruz, 
na união de Freguesias de Sandim, olival, Lever 
e Crestuma, a Andreia patrícia Guedes oliveira, 
pelo valor de €17.700,00 (dezassete mil e sete-
centos euros), nos termos informados.
ALIENAçÃo DA proprIEDADE Do SoLo ou 
rAÍZ Do LoTE Nº 47, DA urBANIZAçÃo DE 
rIBES – FrEGuESIA DE CANELAS, AoS Su-
pErFICIÁrIoS Do MESMo LoTE (CuSTÓDIo 
oLIvEIrA E ESpoSA LurA oLIvEIrA) pELo 
vALor DE €2.600,00 (DoIS MIL E SEISCEN-
ToS EuroS)
EDoC/2016/14936
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
50, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
22.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a alienação da propriedade do solo ou 
raiz do lote nº 47 da urbanização de ribes, fre-
guesia de Canelas, aos superficiários do mesmo 
lote (Custódio oliveira e esposa Laura oliveira), 
pelo valor de 2.600,00 (dois mil e seiscentos 
euros), nos termos informados.
ALIENAçÃo DA proprIEDADE Do SoLo ou 
rAIZ Do LoTE Nº 33, DA urBANIZAçÃo DA 
QuINTA DA pALA- uNIÃo DE FrEGuESIAS 
DE GuLpILhArES E vALADArES, Ao SupEr-
FICIÁrIo Do MESMo LoTE (NuNo MIGuEL 
MAToS pErEIrA), pELo vALor DE €3.800,00 
(TrÊS MIL E oIToCENToS EuroS)
EDoC/2018/79298
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
51, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
22.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a alienação da propriedade do solo ou 
raiz do lote nº 33 ao superficiário do mesmo 
lote, Sr. Nuno Miguel Matos pereira, pelo valor 
de 3.800,00€ (três mil e oitocentos euros), nos 
termos informados.

DireÇÃo MUNiCiPAL De iNFrAeSTrUTUrAS 
e eSPAÇoS PÚBLiCoS

pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 
TAXA rEFErENTE À LICENçA DE uM LuGAr 
DE ESTACIoNAMENTo prIvATIvo pArA o 

ANo DE 2018, SITo NA AvENIDA INFANTE SA-
GrES – uNIÃo DE FrEGuESIAS DE GuLpILhA-
rES E vALADArES, No vALor DE €840,57 
(oIToCENToS E QuArENTA EuroS E CIN-
QuENTA E SETE CÊNTIMoS), SoLICITADo 
pELo CoNCESSIoNÁrIo DE ApoIo À prAIA 
Do ATLâNTICo DE vALADArES SuL
EDoC/2018/6086
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
52, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
25.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa referente à licença de um lugar de es-
tacionamento privativo para o ano de 2018, sito 
na Avenida Infante Sagres, união de Freguesias 
de Gulpilhares e valadares, no valor de €840,57 
(oitocentos e quarenta euros e cinquenta e sete 
cêntimos), solicitado pelo concessionário de 
apoio à praia do Atlântico de valadares Sul, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 
TAXA rEFErENTE À LICENçA DE uM LuGAr 
DE ESTACIoNAMENTo prIvATIvo pArA o 
ANo DE 2018, SITo NA AvENIDA ANTÓNIo 
CoELho MorEIrA – uNIÃo DE FrEGuESIAS 
DE GuLpILhArES E vALADArES, No vALor 
DE €1.080,73 (MIL E oITENTA EuroS E SE-
TENTA E TrÊS CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA 
pArÓQuIA DE vALADArES
EDoC/2018/4408
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
53, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
25.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa referente à licença de um lugar de es-
tacionamento privativo para o ano de 2018, sito 
na Avenida António Coelho Moreira, união de 
Freguesias de Gulpilhares e valadares, no valor 
de €1.080,73 (mil e oitenta euros e setenta e 
três cêntimos), solicitado pela paróquia de va-
ladares, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 
TAXA rEFErENTE À LICENçA DE DoIS LuGA-
rES DE ESTACIoNAMENTo prIvATIvo pArA 
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o ANo DE 2018, SIToS NA ruA ANTEro DE 
QuENTAL E ruA 14 DE ouTuBro – uNIÃo DE 
FrEGuESIAS DE SANTA MArINhA E SÃo pE-
Dro DA AFurADA, No vALor DE €4.317,60 
(QuATro MIL TrEZENToS E DEZASSETE Eu-
roS E SESSENTA CÊNTIMoS), SoLICITADo 
pELA SANTA CASA DA MISErICÓrDIA DE 
vILA NovA DE GAIA
EDoC/2018/6114
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
54, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
25.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa referente à licença de dois lugares de 
estacionamento privativo para o ano de 2018, 
sitos na rua Antero de Quental e rua 14 de ou-
tubro, união de Freguesias de Santa Marinha 
e São pedro da Afurada, no valor de €4.317,60 
(quatro mil trezentos e dezassete euros e ses-
senta cêntimos), solicitado pela Santa Casa da 
Misericórdia de vila Nova de Gaia, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 
TAXA rEFErENTE À LICENçA DE uM LuGAr 
DE ESTACIoNAMENTo prIvATIvo pArA o 
ANo DE 2018, SITo NA ruA DE SÃo FÉLIX – 
FrEGuESIA DE SÃo FÉLIX DA MArINhA, No 
vALor DE €1.080,73 (MIL E oITENTA EuroS 
E SETENTA E TrÊS CÊNTIMoS), SoLICITADo 
pELA FÁBrICA DA IGrEJA pAroQuIAL DE 
SÃo FÉLIX DA MArINhA
EDoC/2018/4400
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
55, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
21.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa referente à licença de um lugar de es-
tacionamento privativo para o ano de 2018, sito 
na rua de São Félix, freguesia de São Félix da 
Marinha, no valor de €1.080,73 (mil e oitenta 
euros e setenta e três cêntimos), solicitado pela 
Fábrica da Igreja paroquial de São Félix da Ma-
rinha, nos termos informados.
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo NA ruA 

DoS CASTANhEIroS, JuNTo Ao ENTroNCA-
MENTo CoM A ruA DE GrANhÃoS – uNIÃo 
DE FrEGuESIAS DE GrIJÓ E SErMoNDE
EDoC/2019/2684
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
56, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
25.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a postura Municipal de Trânsito, nos 
termos informados.
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo NA ruA 
DAS CANDEIAS, JuNTo Ao ENTroNCAMEN-
To CoM A ruA DA FoNTE BrANCA – uNIÃo 
DE FrEGuESIAS DE GrIJÓ E SErMoNDE
EDoC/2019/2686
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
57, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
25.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a postura Municipal de Trânsito, nos 
termos informados.
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo NA ruA 
GIL ALCoForADo, NA INTErCEçÃo CoM A 
AvENIDA MArEChAL GoMES – FrEGuESIA 
DE SÃo FÉLIX DA MArINhA
EDoC/2019/825
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
58, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
25.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a postura Municipal de Trânsito, nos 
termos informados.
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo NA ruA 
QuINTA DAS pEDrAS E ArruAMENToS Do 
BAIrro DAS pEDrAS – uNIÃo DE FrEGuE-
SIAS DE MAFAMuDE E vILAr Do pArAÍSo
EDoC/2018/66428
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
59, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
25.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a postura Municipal de Trânsito, nos 
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termos informados.

DireÇÃo MUNiCiPAL PArA A iNCLUSÃo 
SoCiAL

pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 
TAXA DE ouTroS SErvIçoS EFETuADoS 
pELoS BoMBEIroS SApADorES DE vILA 
NovA DE GAIA, No vALor DE €107,10 (CENTo 
E SETE EuroS E DEZ CÊNTIMoS), SoLICITA-
Do por CÁTIA GABI poNTE DIAS
EDoC/2018/51648 
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
60, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
23.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamen-
to da taxa de outros serviços efetuados pelos 
Bombeiros Sapadores de vila Nova de Gaia, no 
valor de €107,10 (cento e sete euros e dez cênti-
mos), solicitado por Cátia Gabi ponte Dias, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 
TAXA DE ouTroS SErvIçoS EFETuADoS 
pELoS BoMBEIroS SApADorES DE vILA 
NovA DE GAIA, No vALor DE €112,91 (CENTo 
E DoZE EuroS E NovENTA E uM CÊNTIMoS), 
SoLICITADo por LÍDIA MArIA MoTA
EDoC/2018/57361 
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
61, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
23.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamen-
to da taxa de outros serviços efetuados pelos 
Bombeiros Sapadores de vila Nova de Gaia, no 
valor de €112,91 (cento e doze euros e noventa 
e um cêntimos), solicitado por Lídia Maria Mota, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 
TAXA DE ouTroS SErvIçoS EFETuADoS 
pELoS BoMBEIroS SApADorES DE vILA 
NovA DE GAIA, No vALor DE €107,10 (CENTo 
E SETE EuroS E DEZ CÊNTIMoS), SoLICITA-
Do por ANTÓNIo JoSÉ DE SÁ BrAGA
EDoC/2018/68979 
Foi presente o documento referido em epígra-

fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
62, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
23.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamen-
to da taxa de outros serviços efetuados pelos 
Bombeiros Sapadores de vila Nova de Gaia, no 
valor de €107,10 (cento e sete euros e dez cênti-
mos), solicitado por António José de Sá Braga, 
nos termos informados.
pEDIDo DE ApoIo ECoNÓMICo No âMBITo 
Do proGrAMA MuNICIpAL GAIA+INCLuSIvA 
– EIXo ApoIo NA CArÊNCIA ECoNÓMICA E 
EMErGÊNCIA SoCIAL, SoLICITADo por AL-
BINA DoMINGuES CorrEIA
EDoC/2019/4014
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
63, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
23.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de apoio económico no âmbi-
to do programa Municipal Gaia+Inclusiva – Eixo 
Apoio na Carência Económica e Emergência 
Social, solicitado por Albina Domingues Cor-
reia, nos termos informados.
pEDIDo DE ApoIo ECoNÓMICo No âMBITo 
Do proGrAMA MuNICIpAL GAIA+INCLuSIvA 
– EIXo ApoIo NA CArÊNCIA ECoNÓMICA E 
EMErGÊNCIA SoCIAL, SoLICITADo por vIC-
Tor MANuEL AZEvEDo MoNTEIro
EDoC/2019/3728
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
64, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
23.01.2019”
Deliberação:  Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de apoio económico no âmbi-
to do programa Municipal Gaia+Inclusiva – Eixo 
Apoio na Carência Económica e Emergência 
Social, solicitado por victor Manuel Azevedo 
Monteiro, nos termos informados.
proToCoLo DE CoLABorAçÃo pArA IM-
pLEMENTAçÃo Do proJETo EDuCATIvo 
“GAI@prENDE +”, No âMBITo DA CoMpo-
NENTE DE ApoIo À FAMÍLIA – rELATÓrIo DE 
ENCArGoS ANo LETIvo 2018/2019
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EDoC/2019/2917
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
65, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
25.01.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar o relatório de encargos relati-
vos ao ano letivo 2018/2019 referente ao pro-
tocolo de Colaboração para implementação do 
projeto Educativo “Gai@prende +”, no âmbito 
da componente de Apoio à Família, nos termos 
informados.
CoNTrATo DE pATroCÍNIo DESporTIvo 
A CELEBrAr ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA 
NovA DE GAIA E o CLuBE NÁuTICo DE CrES-
TuMA pArA ApoIo FINANCEIro Ao EvENTo 
DESporTIvo 37ª MArAToNA INTErNACIo-
NAL DE CrESTuMA – CorrEçÃo DE CABI-
MENTo E AuTorIZAçÃo Do ESTorNo DA 
pC-2001/18 E rESpETIvA rED
EDoC/2018/24745
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
66, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
25.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a correção de cabimento e autorizar o 
estorno da   proposta de Cabimento 2001/18 e 
respetiva rED, referente ao Contrato de patro-
cínio Desportivo entre o Município de vila Nova 
de Gaia e o Clube Náutico de Crestuma, para 
apoio financeiro ao evento desportivo 37ª Ma-
ratona Internacional de Crestuma, nos termos 
informados.

DireÇÃo MUNiCiPAL De UrBANiSMo e AM-
BieNTe

pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 
TAXA DE puBLICIDADE, No MoNTANTE GLo-
BAL DE €36,04 (TrINTA E SEIS EuroS E QuA-
Tro CÊNTIMoS), proC.º 116/18 – uNIÃo DE 
FrEGuESIAS DE SANTA MArINhA E SÃo pE-
Dro DA AFurADA, SoLICITADo pELo INSTI-
TuTo DAS ArTES E DA IMAGEM
EDoC/2019/5638
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 

67, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
25.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa de publicidade, no montante global de 
€36,04 (trinta e seis euros e quatro cêntimos), 
proc.º 116/18, união de Freguesias de Santa Ma-
rinha e São pedro da Afurada, solicitado pelo 
Instituto das Artes e da Imagem, nos termos in-
formados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 
TAXA DE puBLICIDADE, No vALor DE €15,00 
(QuINZE EuroS), proC.º 78/03 – uNIÃo DE 
FrEGuESIAS DE MAFAMuDE E vILAr Do pA-
rAÍSo, SoLICITADo pELo CENTro DE EM-
prEGo DE vILA NovA DE GAIA
EDoC/2019/5636
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
68, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
25.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamen-
to da taxa de publicidade, no valor de €15,00 
(quinze euros), proc.º 78/03, união de Fregue-
sias de Mafamude e vilar do paraíso, solicitado 
pelo Centro de Emprego de vila Nova de Gaia, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo 
DA TAXA DE puBLICIDADE, No vALor DE 
€1.201,20 (MIL DuZENToS E uM EuroS E vIN-
TE CÊNTIMoS), proC.º 134/18 – uNIÃo DE 
FrEGuESIAS DE MAFAMuDE E vILAr Do pA-
rAÍSo, SoLICITADo pELA FCvNG – FEDErA-
çÃo DAS CoLETIvIDADES DE vILA NovA DE 
GAIA
EDoC/2019/5644
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
69, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
25.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa de publicidade, no valor de €1.201,20 
(mil duzentos e um euros e vinte cêntimos), 
proc.º 134/18; união de Freguesias de Mafamu-
de e vilar do paraíso, solicitado pela FCvNG – 
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Federação das Coletividades de vila Nova de 
Gaia, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 
TAXA DE puBLICIDADE, No vALor DE €65,05 
(SESSENTA E CINCo EuroS E CINCo CÊNTI-
MoS), proC.º 390/04 – FrEGuESIA DE CA-
NIDELo, SoLICITADo pELA ASSoCIAçÃo DE 
SoLIDArIEDADE SoCIAL DoS IDoSoS DE 
CANIDELo
EDoC/2019/5643
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
70, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
25.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa de publicidade, no valor de €65,05 (ses-
senta e cinco euros e cinco cêntimos), proc.º 
390/04, freguesia de Canidelo, solicitado pela 
Associação de Solidariedade Social dos Idosos 
de Canidelo, nos termos informados
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 
TAXA DE puBLICIDADE, No vALor DE €213,41 
(DuZENToS E TrEZE EuroS E QuArENTA 
E uM CÊNTIMoS), proC.º 137/18 – uNIÃo DE 
FrEGuESIAS DE SANTA MArINhA E SÃo pE-
Dro DA AFurADA, SoLICITADo pELA ABrA-
ço – ASSoCIAçÃo DE ApoIo A pESSoAS 
CoM vIh/SIDA
EDoC/2019/5640
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
71, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
25.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa de publicidade, no valor de €213,41 (du-
zentos e treze euros e quarenta e um cêntimos), 
proc.º 137/18, união de Freguesias de Santa Ma-
rinha e São pedro da Afurada, solicitado pela 
Abraço – Associação de Apoio a pessoas com 
vIh/SIDA, nos termos informados.
pEDIDo DE CErTIDÃo DE CoNSTITuIçÃo DE 
rEGIME DE CoMproprIEDADE, SoLICITADo 
por MArIA ISABEL AZEvEDo DA roChA – 
proC.º 71/19 – CErT – FrEGuESIA DE SÃo FÉ-
LIX DA MArINhA
EDoC/2019/5637

Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
72, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
25.01.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar o pedido de certidão de cons-
tituição de regime de compropriedade, solicita-
do por Maria Isabel Azevedo da rocha – proc.º 
71/19 – CErT, freguesia de São Félix da Marinha, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXA MuNICIpAL DE urBANIZAçÃo, No 
MoNTANTE GLoBAL DE €884,21 (oIToCEN-
ToS E oITENTA E QuATro EuroS E vINTE E 
uM CÊNTIMoS) E DA TAXA DE EMISSÃo Do 
ALvArÁ DE LICENçA DE oBrAS, No MoN-
TANTE GLoBAL DE €902,20 (NovECENToS 
E DoIS EuroS E vINTE CÊNTIMoS), proC. 
2140/17 – LEG - uNIÃo DE FrEGuESIAS DE 
GrIJÓ E SErMoNDE, SoLICITADo por MArIA 
FErNANDA DE oLIvEIrA MoTA CArDoSo
EDoC/2019/5584
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
73, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
25.01.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar o pedido de dispensa do pa-
gamento de taxa municipal de urbanização, no 
montante global de €884,21 (oitocentos e oi-
tenta e quatro euros e vinte e um cêntimos) e 
indeferir o pedido de isenção da taxa de emis-
são do alvará de licença de obras, no montante 
global de €902,20 (novecentos e dois euros e 
vinte cêntimos), proc. 2140/17 – LEG, união de 
Freguesias de Grijó e Sermonde, solicitado por 
Maria Fernanda de oliveira Mota Cardoso, nos 
termos informados.
rECoNhECIMENTo DE INTErESSE pÚBLI-
Co MuNICIpAL DA CEDÊNCIA EFETuADA Ao 
DoMÍNIo pÚBLICo MuNICIpAL, No âMBITo 
DA INTErvENçÃo DE rEForMuLAçÃo Do 
ESpAço pÚBLICo ADJACENTE Ao prÉDIo 
SITo NA AvENIDA Dr. MorEIrA DE SouSA – 
uNIÃo DE FrEGuESIAS DE pEDroSo E SEI-
XEZELo, proC.º 6526/18 – CErT, SoLICITADo 
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por uNIÃo DE TrANSporTES DoS CArvA-
LhoS, LDA
EDoC/2019/5632
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
74, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
25.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o reconhecimento de interesse públi-
co municipal da cedência efetuada ao domínio 
público municipal, no âmbito da intervenção 
de reformulação do espaço público adjacente 
ao prédio sito na Avenida Dr. Moreira de Sou-
sa, união de Freguesias de pedroso e Seixezelo, 
proc.º 6526/18 – CErT, solicitado pela união de 
Transportes dos Carvalhos, Lda., nos termos in-
formados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“FESTA DE SÃo vICENTE DE oLIvAL”, rEA-
LIZADA No DIA 27 DE JANEIro DE 2019, No 
vALor DE €118,90 (CENTo E DEZoITo EuroS 
E NovENTA CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA 
uNIÃo DE FrEGuESIAS DE SANDIM, oLIvAL, 
LEvEr E CrESTuMA
EDoC/2019/3239
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
75, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
25.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa devida pela emissão de licença espe-
cial de ruído relativa ao evento “Festa de São 
vicente de olival”, realizada no dia 27 de janei-
ro de 2019, no valor de €118,90 (cento e dezoi-
to euros e noventa cêntimos), solicitado pela 
união de Freguesias de Sandim, olival, Lever e 
Crestuma, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“FESTIvIDADES EM hoNrA DE S. SEBASTIÃo 
E S. BrÁS”, rEALIZADo NoS DIAS 02 E 03 DE 
FEvErEIro DE 2019, No vALor DE €133,90 
(CENTo E TrINTA E TrÊS EuroS E NovEN-
TA CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA uNIÃo DE 

FrEGuESIAS DE GuLpILhArES E vALADArES
EDoC/2019/2280
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
76, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
25.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
taxa devida pela emissão de licença especial de 
ruído relativa ao evento “Festividades em honra 
de S. Sebastião e S. Brás”, realizado nos dias 02 
e 03 de fevereiro de 2019, no valor de €133,90 
(cento e trinta e três euros e noventa cêntimos), 
solicitado pela união de Freguesias de Gulpi-
lhares e valadares, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA rECoLhA, CApTurA E 
hoSpEDAGEM DE ANIMAIS, No vALor DE 
€2.940,17 (DoIS MIL NovECENToS E QuA-
rENTA EuroS E DEZASSETE CÊNTIMoS), So-
LICITADo por âNGELA MArIA ALvES DoS 
SANToS SILvA
EDoC/2017/35927
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
77, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
21.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de de 
taxa devida pela recolha, captura e hospeda-
gem de animais, no valor de €2.940,17 (dois mil 
novecentos e quarenta euros e dezassete cên-
timos), solicitado por ângela Maria Alves dos 
Santos Silva, nos termos informados.

DiverSoS
Foi presente o rESuMo DIÁrIo DE TESourA-
rIA que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
78, apenas no original.
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues deu início à INTErvENçÃo 
DoS SENhorES MuNÍCIpES:
Cesaltina rocha, freguesia de Arcozelo – Solici-
tou a colaboração do Sr. presidente para a aber-
tura de uma pré-primária na Escola da Boavista, 
porque não existe no local. 
Manuel Ferreira da Silva, freguesia de Arcozelo 
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– Agradeceu o apoio que o Município irá con-
ceder para a reconstrução e estabilização da 
estrutura da casa/oficina oliveira Ferreira. Soli-
citou informações sobre a questão do túnel da 
linha férrea, em Miramar.
Maria Júlia rodrigues, freguesia de Arcozelo 
- Disse ser presidente do Centro Social de S. 
Miguel e que a sua preocupação e a dos seus 
colegas de direção e dos órgãos sociais é mui-
ta, nomeadamente, no que diz respeito às con-
dições do centro social. Solicitou a colaboração 
do Sr. presidente para que, no futuro, se lembre 
dos idosos, que merecem toda a dignidade e 
melhores cuidados e condições.  
Alexandre Lourenço, freguesia de Arcozelo - 
referiu-se à passagem de camiões na avenida 
João paulo II, em Arcozelo, nomeadamente, ao 
estacionamento dos mesmos na referida arté-
ria.  
Maria Amélia oliveira, freguesia de Arcozelo 
– perguntou se na concessão que foi feita do 
parque de Aguda, o Jardim Infantil está incluí-
do, porque há pelo menos 30 anos, esse Jardim 
infantil era utilizado pelas crianças da Aguda. 
Que na última concessão foi proibido o seu uso 
e entende que os residentes na Aguda, têm o 
direito de utilizar o referido jardim.
Luzia veludo – Diretora do Agrupamento de 
Escolas Sophia de Mello Breyner – referiu-se 
ao pedido de mobiliário destinado à Escola de 
Sophia de Mello Breyner, o qual teve a anuên-
cia do Sr. presidente aquando da realização da 
“presidência Aberta”, na referida escola.  
José Luís Lopes Barbosa de Carvalho – referiu-
-se ao apeadeiro e à questão do túnel, solici-
tando esclarecimentos sobre essas questões. 
referiu-se à rotunda existente em Miramar, a 
qual retira a visibilidade aos automobilistas.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues relativamente à intervenção 
da D. Cesaltina rocha disse que a escola da 
Boavista tem todas as salas ocupadas com o 
1º ciclo e a sala a que a Srª Munícipe se refe-
re, é uma sala modelar, ou seja, um contentor, 
onde não é permitido instalar uma sala destina-
da a Jardim de Infância. Que, fruto da evolução 
normal que tem vindo a acontecer em muitas 
escolas, nomeadamente, a perda de alunos, há 
a expetativa de passar a alocar uma sala de au-
las ao Jardim Infantil e não um contentor. Que 

está a ser estudado um modelo de construção 
pré-fabricada para algumas escolas, onde, do 
ponto de vista estético, não choque com a ar-
quitetura da escola e onde se possa ter não um 
contentor, mas um verdadeiro edifício modelar, 
com toda a segurança e qualidade.
relativamente à intervenção do Sr. Manuel Fer-
reira da Silva e do Sr. José Luís Lopes Barbosa 
de Carvalho disse que, neste momento, existe 
um procedimento que está exposto no site das 
Infraestruturas de portugal, para a reabilitação 
integral da linha do Norte, o que significa a su-
pressão de todas as passagens de nível, sendo 
a mesmas substituídas por passagens desnive-
ladas. Que esse é um objetivo e uma prioridade 
e reconhece que vai criar em alguns sítios um 
modelo de acessos e um modelo urbanístico 
diferente, com consequências positivas e nega-
tivas, contudo, no cômputo geral, as vantagens 
vão ser enormes. 
o Sr. vereador, Dr. José Guilherme Aguiar disse 
que o túnel em Miramar será apenas destinado 
a veículos ligeiros e, por isso, o vão será muito 
menos acentuado do que aquele que existe na 
Aguda, pelo que, o impacto será diminuto.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues relativamente à intervenção 
da D. Maria Júlia rodrigues disse que o Centro 
Social de S. Miguel de Arcozelo já beneficiou 
de alguns protocolos da Câmara que orçam 
algumas dezenas de milhares de euros, quer 
para obras de adaptação da cozinha quer para 
aquisição de uma carrinha quer para a obra de 
reabilitação do espaço exterior e continuará a 
beneficiar, dentro daquilo que são os constran-
gimentos financeiros do Município. Que o Muni-
cípio pretende que sejam apresentados proje-
tos que sejam consolidados com a comunidade 
e que sejam fatores agregadores da comuni-
dade e que haja uma discussão interna entre a 
junta de freguesia/comunidade/outras IpSS’s, 
onde se defina o que se pretende e qual o ca-
minho a seguir.
No que diz respeito à intervenção do Sr. Ale-
xandre Lourenço disse que a Avenida vai ser 
parcialmente encerrada para obras. Que o Mu-
nicípio, neste momento, tem uma preocupação 
que consiste em intervir em estradas, mesmo 
que não estejam muito más, porque significa 
salvar parte da “caixa”, fresar e meter uma ca-
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mada nova de pavimento. Se deixar-se a estra-
da chegar até ao limite do intransitável, quan-
do houver a necessidade de intervenção do 
Município, a obra terá de ser feita de raiz. Que 
o Município ganha muito mais, em termos de 
qualidade e poupa muito mais, em termos fi-
nanceiros, se for fazendo a reabilitação de pi-
sos frequentemente, impedindo a destruição 
de toda a infraestrutura. Que a Câmara irá ten-
tar resolver a questão do estacionamento dos 
pesados, com a colocação de sinalização e com 
a intervenção da junta de freguesia e da GNr. 
relativamente à intervenção da D. Maria Amélia 
oliveira disse que o parque infantil está aber-
to para todos, durante o horário de funciona-
mento do equipamento, que é o restaurante e 
o ginásio. Que o parque infantil é público e faz 
parte da concessão e é da responsabilidade do 
concessionário, a manutenção do parque infan-
til. Que se existir algum problema relativamente 
ao funcionamento do parque infantil, as pes-
soas deverão apresentar uma reclamação na 
Câmara Municipal, para que esta possa intervir 
enquanto entidade adjudicatária. 
No que diz respeito à questão colocada pela D. 
Luzia veludo disse que, dentro de poucos dias, 
estará concluída a 1ª fase da obra e o Município 
tem o compromisso do mobiliário e vai tratar 
do fornecimento do mesmo, através da abertu-
ra do respetivo procedimento. Que a obra que 
está a decorrer é importante e, pessoalmente, 
tem orgulho na mesma, assim como as obras 
que estão e irão ocorrer em outras escolas. 
Agradeceu ao Sr. José Luís Lopes Barbosa de 
Carvalho as questões colocadas, as quais já fo-
ram respondidas e face à preocupação mani-
festada pelo Sr. Munícipe relativamente a Mira-
mar e à componente histórica e patrimonial de 
Miramar, disse que a presente reunião é particu-
larmente simbólica. Que relativamente à casa/
atelier Arqtº oliveira Ferreira, a atual Câmara 
assumiu dar prioridade ao espaço, com a van-
tagem de que a Associação Amigos de Gaia já 
tem os projetos e a Câmara transfere a 1ª tran-
che do protocolo para que a associação, nesta 
fase, comece a fazer a recuperação, em termos 
de manutenção da estrutura e da vedação e ir 
consolidando o trabalho. Que o equipamento 
é extraordinário e, pessoalmente, espera que a 
comunidade se envolva na discussão seguinte, 

isto é, agora que a Câmara encontrou maneira 
e recursos para ajudar a freguesia a reabilitar o 
espaço, também é importante que a comunida-
de decida qual o destino a dar ao espaço. Que a 
Câmara não pretende impor nada, mas preten-
de que o espaço seja um marco importante do 
Município, que valha a pena visitar.   
E nada mais havendo a tratar, quando eram 16 
horas e 37 minutos, o Senhor presidente da Câ-
mara declarou encerrada a reunião, da qual se 
elaborou a presente minuta aprovada, por una-
nimidade, nos termos do disposto no art.º 34.º 
do CpA, e no n.º. 3 do art.º 57º. do Anexo I da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de Setembro, com as devidas 
alterações, bem como do n.º. 3 do art.º 11.º do 
regimento da Câmara Municipal de vila Nova 
de Gaia, aprovado pelo Executivo na sua reu-
nião de 2019.01.21. 
E eu, Manuela Fernanda da rocha Garrido, Di-
retora Municipal de Administração e Finanças e 
Secretária da presente reunião, a subscrevi.
o presidente da Câmara, (Eduardo vítor rodri-
gues)

B.2. ATA N.º 4
rEuNIÃo pÚBLICA DA CâMArA rEALIZADA 
NoS pAçoS Do MuNICÍpIo DE vILA NovA DE 
GAIA EM 18 DE FEvErEIro DE 2019
prESENTES:
- o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues
- o Senhor vereador, Eng.º patrocínio Miguel 
vieira de Azevedo
- A Senhora vereadora, Dra. Maria Elisa vieira 
da Silva Cidade oliveira 
- o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura
- o Senhor vereador, Dr. José Guilherme Sarai-
va de oliveira Aguiar
- o Senhor vereador, Dr. Manuel António Cor-
reia Monteiro
- A Senhora vereadora, Engª. paula Cristina 
Martins Carvalhal
- o Senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro
- o Senhor vereador, Arq. José valentim pinto 
Miranda
- o Senhor vereador, Dr. Elísio Ferreira pinto 
- A Senhora vereadora, Dra. Marina raquel Lo-



29

 nº 100 | fevereiro 2019 | Boletim municipal

cÂmara municipal

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 06 minutos.
horA DE ENCErrAMENTo: 17 horas e 50 mi-
nutos.

pErÍoDo ANTES DA orDEM Do DIA
poNTo prÉvIo Nº 1

o Senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro, efetuou um pedido de adiamento de 
reunião de 4 de março de 2019, justificando a 
impossibilidade dos Senhores vereadores do 
pSD estarem presentes, uma vez que estão no 
estrangeiro.

poNTo prÉvIo Nº 2
o Senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro apresentou o ponto prévio que a se-
guir se transcreve:
“ rED BuLL
Conforme artigo publicado na imprensa recen-
temente, estarão por pagar à Capitania do por-
to do Douro, os serviços prestados durante as 
corridas aéreas da rED BuLL, realizadas entre 
os dias 1 e 3 de Setembro de 2017, no porto e 
em Gaia. 
A Associação Sócio profissional da polícia Marí-
tima afirma que é grande o descontentamento 
entre os cerca de 35 agentes que foram chama-
dos a garantir a segurança do evento. 
A organização da rED BuLL afirma que no âm-
bito das contrapartidas, foi a Câmara de Gaia 
que ficou com essa responsabilidade. 
Segundo o mesmo artigo, o Município já havia 
prometido pagar em julho passado, mas até 
agora isso ainda não terá acontecido. A Câma-
ra Municipal de Gaia terá culpado a burocracia, 
mas garantia a 3 de Julho passado, ter enviado 
nesse dia o pagamento em falta para despacho 
do presidente. 
Sete meses depois, o dinheiro ainda não che-
gou e parece que a responsabilidade permane-
ce em aberto. A Câmara de Gaia não explica 
os motivos do atraso, mas informa agora que 
o pagamento estará previsto para as próximas 

semanas, mas sem especificar datas. 
Face ao exposto, impõem-se os seguintes es-
clarecimentos: 
1. Consta do protocolo, assinado à data, qual o 
montante a pagar e a quem competia a liquida-
ção deste valor? 
2. Quais os motivos que têm vindo a protelar a 
realização deste pagamento? 
3. Qual o exato montante do valor em dívida? 
4. o pagamento em falta já foi efetuado?
vila Nova de Gaia, 18 de fevereiro de 2019.
o Grupo de vereadores do pSD na Câmara Mu-
nicipal de vila Nova de Gaia”
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues disse que não é por-
que um assunto é notícia num jornal, que passa 
a ser assunto prioritário e o pagamento é fei-
to atempadamente relativamente a um serviço 
público que foi requisitado, para um trabalho 
excecional. Que não se trata de nenhum pa-
gamento regular, no sentido de uma atividade 
regular e constante. Que o Município está em 
fase de receção da fatura para confirmação e 
pagará atempadamente. Disse ficar satisfeito 
que o Senhor vereador, hoje, se preocupe com 
o pagamento à polícia Marítima, porque, pes-
soalmente, quando tomou posse, teve de pa-
gar dois anos e meio de faturas de refeições 
escolares. Que a polícia Marítima receberá no 
tempo devido e não irá valorizar essa questão, 
porque não é uma questão central na vida do 
Município. Aquilo que pretende garantir é que, 
nos fornecedores da Câmara, ninguém exija ju-
ros de mora e, nesta situação em concreto, hou-
ve, de facto, burocracias que são igualmente do 
conhecimento do Sr. vereador.  
o Senhor vereador Dr. José Guilherme Saraiva 
de oliveira Aguiar disse não se tratar de um in-
cumprimento, porque, aquando da organização 
do festival rED BuLL, ficou assente que todas 
as forças da autoridade, bem como, todas as 
forças da proteção civil, mandariam as suas fa-
turas para o Comandante operacional do dis-
trito do porto e, por isso, quando chegaram as 
faturas, elas foram pagas atempadamente. Que 
a polícia Marítima não enviou as faturas, confor-
me terá sido solicitado. 

PreSiDÊNCiA/vereAÇÃo
AprovAçÃo DEFINITIvA DA ATA Nº 03 DA 
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rEuNIÃo (pÚBLICA) DE CâMArA rEALIZA-
DA EM 04 DE FEvErEIro DE 2019
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
1, apenas no original.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar definitivamente a ata nº 03 da reunião 
pública de Câmara realizada em 04 de fevereiro 
de 2019.
CoNvITE À CâMArA MuNICIpAL DE vILA 
NovA DE GAIA pArA FAZEr pArTE Do CoN-
SELho DE FuNDADorES DE SErrALvES, No 
vALor ToTAL DE €100.000,00 (CEM MIL Eu-
roS)
EDoC/2018/71803
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. 
29.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a adesão de vila Nova de Gaia ao Con-
selho de Fundadores de Serralves, nos termos 
informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to a aprovação da Assembleia Municipal.
pEDIDo DE ADESÃo À ASSoCIAçÃo NACIo-
NAL DAS ASSEMBLEIAS MuNICIpAIS (ANAM) 
– vALor DA QuoTA DE ASSoCIADo pArA 
2019, €1.750,00 (MIL SETECENToS E CIN-
QuENTA EuroS)
EDoC/2018/41364
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. 
31.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o valor da cota de associado para 2019, no 
valor de €1.750,00 (mil setecentos e cinquenta 
euros), nos termos informados. 
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to a aprovação da Assembleia Municipal.
propoSTA DE ABErTurA Do proCEDIMEN-
To pArA ELABorAçÃo DA ALTErAçÃo Ao 
rEGuLAMENTo Do TrANSporTE pÚBLICo 
DE ALuGuEr EM vEÍCuLoS LIGEIroS DE 
pASSAGEIroS – TrANSporTE EM TÁXI – Do 
MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA – puBLICI-
TAçÃo Do INÍCIo Do proCEDIMENTo E pAr-

TICIpAçÃo proCEDIMENTAL
EDoC/2019/9676
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
4, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.02.2019”
o Senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro disse que quando se fala no documen-
to de “novas alterações legislativas”, entende 
que se está a tentar incluir as novas plataformas 
tipo a uBEr. 
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse que no regulamento só 
se pode incluir alterações relativamente a táxis, 
porque não há posturas nas plataformas. Que 
aquilo que se está a fazer, são ajustamentos de 
postura, ajustamentos de concessão, decorren-
tes da lei e pô-los à discussão pública. Que, no 
fundo, está-se a “aproveitar”, esta alteração le-
gislativa, para rever o regulamento, excluindo 
as plataformas eletrónicas. 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar, nos termos informados, o seguinte:
1. Nos termos do art.º 98º do CpA, a abertura, 
com efeitos imediatos, do procedimento con-
ducente à elaboração da alteração ao regula-
mento do Transporte público de Aluguer em 
veículos Ligeiros de passageiros – Transporte 
em Táxi – do Município de vila Nova de Gaia, 
o qual, tendo em consideração que influencia-
rá de modo direto quer os industriais do setor 
como todos os utilizadores do serviço de táxi, 
será objeto de consulta pública nos termos do 
artº 101º do CpA, dispensando-se, desta forma, 
a audiência prévia, nos termos do art.º 100º, nº 
3, al. c) do CpA, sem prejuízo de se ouvir as en-
tidades representativas do setor.
2. Delegar o poder de direção do procedimento 
na Drª Goreti Martins, tendo em vista a elabora-
ção e aprovação do projeto definitivo e subse-
quente consulta pública.
poLÍTICA DA QuALIDADE
EDoC/2019/9581
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. 
08.02.2019”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
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ACorDo DE pArCErIA A CELEBrAr ENTrE 
o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA E o 
Grupo DE AçÃo E INTErCâMBIo ArTÍSTI-
Co E CuLTurAL – GAIAC TENDo EM vISTA A 
DINAMIZAçÃo DE ATIvIDADES CoM JovENS 
voLuNTÁrIoS EuropEuS E DE proJEToS 
NA ÁrEA DA JuvENTuDE, NoMEADAMENTE 
ATrAvÉS Do proGrAMA ErASMuS + E Do 
Corpo EuropEu DE SoLIDArIEDADE 
EDoC/2018/68936
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
6, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
08.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de parceria a celebrar entre o Mu-
nicípio de vila Nova de Gaia e o Grupo de Ação 
e Intercâmbio Artístico e Cultural – GAIAC, ten-
do em vista a dinamização de atividades com 
jovens voluntários europeus e de projetos na 
área da juventude, nomeadamente através do 
programa Erasmus + e do Corpo Europeu de 
Solidariedade, nos termos apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
E A ASSoCIAçÃo CoMErCIAL E INDuSTrIAL 
DE vILA NovA DE GAIA – ACIGAIA TENDo EM 
vISTA A puBLICIDADE E A hArMoNIZAçÃo 
DoS INTErESSES DAS ATIvIDADES ECoNÓ-
MICAS rEprESENTADAS pELA ACIGAIA CoM 
INTErESSE pÚBLICo MuNICIpAL, No âMBITo 
DA proMoçÃo Do DESENvoLvIMENTo, DA 
GESTÃo, MANuTENçÃo E DIvuLGAçÃo Do 
pATrIMÓNIo CuLTurAL E pAISAGÍSTICo DE 
vILA NovA DE GAIA
EDoC/2019/6203
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. 
29.01.2019”
o Senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro perguntou se os outdoors são proprie-
dade da ACIGAIA. 
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse que os outdoors são 
propriedade da ACIGAIA e que as posições são 
licenciadas pelo Município. 
o Senhor vereador, Dr. Duarte António reis 

Besteiro perguntou se a matéria que vai versar 
nos outdoors, é publicidade e formação desti-
nadas exclusivamente aos associados da ACI-
GAIA. 
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse haver duas situações. 
primeiro, há uma publicidade institucional que 
pode estar incluída neste pacote, ou seja, a ACI-
GAIA pode participar em programas de divul-
gação institucional e pode utilizar estes equipa-
mentos seus, para esse fim. No que diz respeito 
à publicidade comercial, ela é assumida como 
um instrumento de financiamento da ACIGAIA, 
na sua relação com os associados, preferencial-
mente. Disse ser verdade que o que está aqui 
em causa, é uma relação com os associados e 
nada impede que a ACIGAIA se financie ou re-
ceba contratos de publicidade de outros, desde 
que esse dinheiro reverta para a gestão corren-
te da ACIGAIA, pelo que, só nessa altura, rever-
te para os próprios associados.
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 
votos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/
pSD.CDS-pp, aprovar o Acordo de Colaboração 
a celebrar entre o Município de vila Nova de 
Gaia e a Associação Comercial e Industrial de 
vila Nova de Gaia – ACIGAIA, tendo em vista 
a publicidade e a harmonização dos interesses 
das atividades económicas representadas pela 
ACIGAIA, com interesse público municipal, no 
âmbito da promoção do desenvolvimento, da 
gestão, manutenção e divulgação do patrimó-
nio cultural e paisagístico de vila Nova de Gaia, 
nos termos apresentados.
Saiu da reunião o Senhor vereador Dr. Elísio 
Ferreira pinto.
ACorDo DE pArCErIA INSTITuCIoNAL A CE-
LEBrAr ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA 
DE GAIA E A FuNDAçÃo INATEL TENDo EM 
vISTA o DESENvoLvIMENTo DE uMA Coo-
pErAçÃo INSTITuCIoNAL MÚTuA No QuE 
rESpEITA ÀS ATIvIDADES DE LAZEr, CuLTu-
rA E DESporTo, LIGADAS Ao AprovEITA-
MENTo DoS TEMpoS LIvrES DoS CIDADÃoS 
Do CoNCELho DE vILA NovA DE GAIA
EDoC/2019/4820
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. 
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22.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de parceria Institucional a ce-
lebrar entre o Município de vila Nova de Gaia e 
a Fundação Inatel, tendo em vista o desenvolvi-
mento de uma cooperação institucional mútua 
no que respeita às atividades de lazer, cultu-
ra e desporto, ligadas ao aproveitamento dos 
tempos livres dos cidadãos do concelho de vila 
Nova de Gaia, nos termos apresentados.
Entrou na reunião o Senhor vereador, Dr. Dr. Elí-
sio Ferreira pinto.
ACorDo DE pArCErIA A CELEBrAr ENTrE 
o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA E A 
ACADEMIA DE MÚSICA DE vILAr Do pArAÍ-
So TENDo EM vISTA A rEALIZAçÃo Do “8º 
CoNCurSo JovENS CorEÓGrAFoS” A TEr 
LuGAr No DIA 23 DE FEvErEIro DE 2019, No 
CINE TEATro EDuArDo BrAZÃo
EDoC/2019/8218
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
9, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
07.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de parceria Institucional a cele-
brar entre o Município de vila Nova de Gaia e a 
Academia de Música de vilar do paraíso, tendo 
em vista a realização do “8º Concurso Jovens 
Coreógrafos” a ter lugar no dia 23 de fevereiro 
de 2019, no Cine Teatro Eduardo Brazão, nos 
termos apresentados.
CEDÊNCIA GrATuITA Do CINE TEATro 
EDuArDo BrAZÃo, pArA A rEALIZAçÃo 
DE uM ESpETÁCuLo DE CArIZ SoLIDÁrIo, A 
rEALIZAr No DIA 01 DE MArço DE 2019, So-
LICITADo pELA CASA DA AMIZADE Do roTA-
rY CLuBE DE vILA NovA DE GAIA
EDoC/2019/5943
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
10, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
07.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a cedência gratuita do Cine Teatro Eduardo 
Brazão, para a realização de um espetáculo de 
cariz solidário, a realizar no dia 01 de março de 
2019, solicitado pela Casa da Amizade do ro-

tary Clube de vila Nova de Gaia, nos termos in-
formados.
CEDÊNCIA GrATuITA Do AuDITÓrIo DA BI-
BLIoTECA MuNICIpAL, pArA A rEALIZA-
çÃo DE uMA CoNFErÊNCIA SoBrE o TEMA 
“FAKE NEWS, popuLISMo E INGErÊNCIAS 
NA DEMoCrACIA”, A TEr LuGAr No DIA 15 
DE FEvErEIro DE 2019, SoLICITADo pELA 
JuvENTuDE SoCIALISTA DE vILA NovA DE 
GAIA
EDoC/2019/9950
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
11, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.02.2019”
o ponto foi retirado da ordem de trabalhos.
CEDÊNCIA GrATuITA Do AuDITÓrIo DA BI-
BLIoTECA MuNICIpAL, pArA o LANçAMEN-
To DE uM LIvro DA AuTorIA DE MANuELA 
BuLCÃo E MANuEL roSA GoMES, A TEr Lu-
GAr No DIA 21 DE MArço DE 2019, SoLICITA-
Do pELA uNIÃo DE FrEGuESIAS DE MAFA-
MuDE E vILAr Do pArAÍSo
EDoC/2019/7483
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
12, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a cedência gratuita do auditório da Bibliote-
ca Municipal, para o lançamento de um livro da 
autoria de Manuela Bulcão e Manuel rosa Go-
mes, a ter lugar no dia 21 de março de 2019, so-
licitado pela união de Freguesias de Mafamude 
e vilar do paraíso, nos termos informados.
CEDÊNCIA GrATuITA Do ESpAço CorpuS 
ChrISTI, pArA A rEALIZAçÃo Do CoNCEr-
To DE prIMAvErA Do Coro DA ACADEMIA 
SÉNIor DE GAIA, A TEr LuGAr No DIA 22 DE 
MArço DE 2019, SoLICITADo pELA ACADE-
MIA SÉNIor DE GAIA
EDoC/2019/8956
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. 
13.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
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aprovar a cedência gratuita do Espaço Corpus 
Christi, para a realização do Concerto de pri-
mavera do Coro da Academia Sénior de Gaia, a 
ter lugar no dia 22 de março de 2019, solicitado 
pela Academia Sénior de Gaia, nos termos in-
formados.
rESSArCIMENTo Ao FuNDo DE INvESTI-
MENTo IMoBILIÁrIo GAIA Douro Do LoTE 
Nº 1 Do ALvArÁ DE LoTEAMENTo Nº 26/96 
– DELIBErAçÃo DE CâMArA DE 17.12.2018 - 
CABIMENTo
EDoC/2018/66753
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
14, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a proposta de cabimento nº 689/2019, 
nos termos informados.

DePArTAMeNTo De PeSSoAL
propoSTA DE NoMEAçÃo Do rESpoNSÁ-
vEL TÉCNICo DA rESErvA NATurAL LoCAL 
Do ESTuÁrIo Do Douro
EDoC/2018/61878
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. 
29.01.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar a nomeação do Dr. henrique 
Nepomuceno Alves como responsável técnico 
da reserva Natural Local do Estuário do Douro, 
cessando, em consequência, o cargo para que 
foi nomeado pela ordem de Serviço nº 8/2018, 
mantendo-se válidas as restantes deliberações 
constantes da respetiva ordem de Serviço, nos 
termos propostos.
rELATÓrIo FINAL E rESpETIvA NoTA JuS-
TIFICATIvA Do proCEDIMENTo DE ELABo-
rAçÃo Do rEGuLAMENTo QuE proCEDE 
À rEvISÃo Do rEGuLAMENTo DE CIrCuLA-
çÃo E opErAçÕES DE CArGA E DESCAr-
GA NA CIDADE DE vILA NovA DE GAIA E Do 
rEGuLAMENTo DE CoNDICIoNAMENTo DE 
TrâNSITo E DE ESTACIoNAMENTo No CEN-
Tro hISTÓrICo – ZoNA I

EDoC/2018/48740
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
16, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
31.01.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, submeter a aprovação da Assembleia 
Municipal a proposta final do projeto de re-
gulamento que procede à revisão do regula-
mento de Circulação e operações de Carga e 
Descarga na Cidade de vila Nova de Gaia e do 
regulamento de Condicionamento de Trânsi-
to e de Estacionamento no Centro histórico – 
Zona I e respetiva Nota justificativa, nos termos 
informados.

DePArTAMeNTo De ASSUNToS JUrÍDiCoS
rELATÓrIo FINAL Do proCEDIMENTo DE 
MoDIFICAçÃo Do rEGuLAMENTo QuE CrIA 
o proGrAMA GAI@prENDE + E rESpETIvA 
NoTA JuSTIFICATIvA
EDoC/2018/68335
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
17, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
29.01.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, submeter a aprovação da Assembleia 
Municipal a proposta final do projeto que altera 
o regulamento que cria o programa Gai@pren-
de+ e respetiva nota justificativa, nos termos 
informados.
CITAçÃo – proCESSo 838/18.2BEprT, Au-
Tor: SINDICATo DoS TrABALhADorES EM 
FuNçÕES pÚBLICAS E SoCIAIS Do NorTE 
CoNTrA o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE 
GAIA
EDoC/2018/21964
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
18, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
07.02.2019”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
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DireÇÃo MUNiCiPAL De ADMiNiSTrAÇÃo e 
FiNANÇAS

CoNTrATAçÃo DA prESTAçÃo DE SErvI-
çoS DE vIGILâNCIA E SEGurANçA huMANA 
E DE vIDEovIGILâNCIA pArA o MuNICÍpIo 
DE vILA NovA DE GAIA
EDoC/2019/6115
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
19, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, au-
torizar nos termos do nº 4, do art.º 63º da LoE, 
para efeitos de dispensa do nº 1 do referido nor-
mativo legal e aprovar, nos termos informados, 
o seguinte:
1 - Face ao valor considerado que a referi-
da contratação está abrangida, pelas normas 
constantes do Código dos Contratos públicos 
(CCp), solicita-se autorização para se adotar o 
concurso público com publicação de anúncio 
no JouE, nos termos da alínea a) n.º 1 do art.º 
20.º do CCp;
2 - Aprovar, nos termos da alínea c) do n.º 1 e do 
n.º 2 do art.º 40º do CCp, os termos e condições 
constantes no caderno de encargos e respeti-
vos anexos, o programa de concurso e a minuta 
de anúncio que aqui se juntam;
3 - Definir para a presente aquisição como pre-
ço base o valor de € 4.900.000,00 + IvA à taxa 
legal de 23%, nos termos do disposto no arti-
go 47º do CCp, publicado pelo Decreto-Lei n.º 
18/2008, de 29 de janeiro, com a revisão dada 
pelo Dec. Lei 111-B/2017 de 31 de agosto, na 
atual redação; 
4 - Aprovar a constituição dos elementos do júri 
conforme sugerido pelos serviços requisitantes.  
Mais foi deliberado submeter a aprovação da 
Assembleia Municipal a despesa plurianual com 
a seguinte repartição:
2019 - 6 meses - (816.666,66€) s/IvA
2020 - 12 meses -  (1.633.333,32€) s/IvA 
2021 - 12 meses - (1.633.333,32€) s/IvA 
2022 – 6 meses -  (816.666,66€) s/IvA 
BIBLIoTECA pÚBLICA MuNICIpAL DE vILA 
NovA DE GAIA – rEABILITAçÃo E MoDErNI-
ZAçÃo Do EDIFÍCIo prINCIpAL – rEpArTI-
çÃo DE ENCArGoS
EDoC/2019/3181

Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
20, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, nos 
termos informados, aprovar e submeter a au-
torização da Assembleia Municipal os encargos 
plurianuais inerentes ao procedimento “BIBLIo-
TECA pÚBLICA MuNICIpAL DE vILA NovA DE 
GAIA – rEABILITAçÃo E MoDErNIZAçÃo Do 
EDIFÍCIo prINCIpAL”, com a seguinte reparti-
ção:
2019 – 400.000,00€
2020 – 1.050.000,00€ 
DESAFETAçÃo Do DoMÍNIo pÚBLICo pArA 
o DoMÍNIo prIvADo Do MuNICÍpIo DA 
pArCELA DE TErrENo CoM A ÁrEA DE 
684,80M2, SITA No LuGAr DE FIGuEIrEDo, 
uNIÃo DE FrEGuESIAS DE GuLpILhArES E 
vALADArES, pop 2433/17 – BASToS vIEGAS, 
S.A.
EDoC/2017/63837
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
21, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, nos 
termos da alínea q) do artigo 25º do anexo I 
da Lei 75/2013 de 12 de setembro, submeter à 
apreciação da Assembleia Municipal a desafe-
tação do domínio público para o domínio pri-
vado do Município, da parcela de terreno com a 
área de 684,80 m2, sita no lugar de Figueiredo, 
união de Freguesias de Gulpilhares e valadares, 
que corresponde a um antigo tramo da EN109 
que atualmente se encontra desativado, por 
desnecessário para a finalidade pública para 
que estava adstrito, considerando-se que a EN 
109 terá passado a satisfazer as necessidades 
públicas que anteriormente se obtinham atra-
vés deste caminho. o referido terreno encon-
tra-se omisso  na matriz  predial  e na Conserva-
tória do registo predial, e confronta do norte, 
com domínio  público, do  sul e nascente com 
a empresa Bastos viegas S.A.,  do poente com 
Avenida Combatentes do ultramar português 
e destina-se a posterior alienação, nos termos 
informados.
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rESoLuçÃo DE EXproprIAr DE uMA pAr-
CELA SITA NA uNIÃo DE FrEGuESIAS DE 
SANTA MArINhA E SÃo pEDro DA AFurA-
DA, Do CoNCELho DE vILA NovA DE GAIA, 
DESTINADA À DoTAçÃo DE LIGAçÕES ME-
CâNICAS No CENTro hISTÓrICo
EDoC/2019/2300
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
22, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
29.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a resolução de Expropriar de uma parcela 
sita na união de Freguesias de Santa Marinha 
e São pedro da Afurada, do concelho de vila 
Nova de Gaia, destinada à dotação de Ligações 
Mecânicas no Centro histórico, nos termos in-
formados.
AQuISIçÃo por vIA Do DIrEITo prIvADo 
DA pArCELA DESTINADA À CoNCrETIZA-
çÃo DA  “LIGAçÃo MECâNICA ENTrE A EN1/
SENhorA DA SAÚDE E A ruA GoNçALvES 
CASTro/FEIrA DoS CArvALhoS” – uNIÃo 
DE FrEGuESIAS DE pEDroSo E SEIXEZELo, 
pELo MoNTANTE DE €10.500,00 (DEZ MIL 
E QuINhENToS EuroS) A ATrIBuIr Ao EX-
proprIADo
EDoC/2019/5368
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
23, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
31.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a aquisição por via do direito privado 
da parcela destinada à concretização da “Liga-
ção Mecânica entre a EN1/Senhora da Saúde e 
a rua Gonçalves Castro/Feira dos Carvalhos”, 
união de Freguesias de pedroso e Seixezelo, 
pelo montante de €10.500,00 (dez mil e qui-
nhentos euros), nos termos informados.
ALIENAçÃo DA rAÍZ Do LoTE h Do ALvArÁ 
DE LoTEAMENTo Nº 1/90, À SupErFICIÁrIA 
MArIA CLEMENTINA roSA pAIvA rIBEIro 
SoTToMAYor, pELo vALor DE €8.346,00 
(oITo MIL TrEZENToS E QuArENTA E SEIS 
EuroS)
EDoC/2019/6834
Foi presente o documento referido em epígra-

fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
24, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
08.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a alienação da raiz do lote h, do alvará 
de loteamento nº 1/90, à superficiária Maria Cle-
mentina rosa paiva ribeiro Sottomayor, pelo 
valor de €8.346,00 (oito mil trezentos e qua-
renta e seis euros), nos termos informados.
pErMuTA Do DIrEITo DE SupErFÍCIE Do 
LoTE Nº 9 pELA DA proprIEDADE pLENA Do 
LoTE Nº 30, DA urBANIZAçÃo DA QuINTA DA 
pALA, uNIÃo DE FrEGuESIAS DE GuLpILhA-
rES E vALADArES A pAuLo ADÃo MADurEI-
rA E CArvALho, MEDIANTE o pAGAMENTo 
DE €11.600,00 (oNZE MIL E SEISCENToS Eu-
roS)
EDoC/2018/61290
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
25, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
08.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a permuta do direito de superfície do 
lote nº 9 da propriedade plena do lote nº 30, 
da urbanização da Quinta da pala, união de 
Freguesias de Gulpilhares e valadares, a paulo 
Adão Madureira e Carvalho, nascido a 01-06-
1976, residente na rua vistosa, nº 193, 4400 – 
343, vila Nova de Gaia e portador do Cartão 
do Cidadão nº 10807557, mediante o pagamen-
to de €11.600,00 (onze mil e seiscentos euros), 
nos termos informados.
DELIBErAçÃo ACIoNISTA – ALIENAçÃo DAS 
MorADIAS SITAS NA ruA DA prAIA Nº 192 E 
ruA  Dr. EDuArDo DE MAToS Nº 163 E 165, 
LoTE 2 E LoTE 3 E AprovAçÃo DE CoNTAS
EDoC/2019/2986
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
26, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
08.02.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar a orientação emitida pela DuE 
de 09/07/2018, autorizando a Comissão Liqui-
datária a proceder à alienação das duas mora-
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dias no mais curto prazo possível.
Mais foi deliberado aprovar as contas da Socie-
dade Gaiapolis de 2010 a 2017, nomeadamente:
a) os relatórios e contas da sociedade refe-
rentes aos exercícios de 2010, 2011, 2012, 2013, 
2014, 2015, 2016 e 2017;
b) a proposta de aplicação dos resultados líqui-
dos de dada um daqueles exercícios;
c) proceder à apreciação da liquidação e da fis-
calização da sociedade.
voTAçÃo:
CoNTrATo – proGrAMA DE DESENvoLvI-
MENTo DESporTIvo A CELEBrAr ENTrE o 
MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA E CWDS 
– CLuBE WE Do SAILING pArA ApoIo FINAN-
CEIro À AQuISIçÃo DE uM BArCo ADApTA-
Do pArA A prÁTICA DA MoDALIDADE DE 
vELA por pESSoAS porTADorAS DE DE-
FICIÊNCIA, No vALor ToTAL DE €42.000,00 
(QuArENTA E DoIS MIL EuroS)
EDoC/2018/69353
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
27, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
30.01.2019
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Contrato – programa de Desenvolvimento 
Desportivo a celebrar entre o Município de vila 
Nova de Gaia e CWDS – Clube WE Do SAILING, 
para apoio financeiro à aquisição de um barco 
adaptado, para a prática da modalidade de vela 
por pessoas portadoras de deficiência, no valor 
total de €42.000,00 (quarenta e dois mil eu-
ros), nos termos apresentados.
ACorDo DE pArCErIA A CELEBrAr ENTrE 
o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA E ThE 
FLADGATE pArTNErShIp vINhoS S.A. No 
âMBITo DA rEALIZAçÃo DoS EvENToS QuE 
INTEGrAM o proJETo “CLIMATE ChANGE 
LEADErShIp” – SoLuTIoNS For ThE WINE 
INDuSTrY, No vALor DE €20.000,00 (vINTE 
MIL EuroS) + IvA
EDoC/2019/6614
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
28, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 

aprovar o Acordo de parceria a celebrar entre o 
Município de vila Nova de Gaia e ThE FLADGA-
TE pArTNErShIp vINhoS S.A., no âmbito da 
realização dos eventos que integram o projeto 
“Climate Change Leadership” – Solutions For 
The Wine Industry”, no valor de €20.000,00 
(vinte mil euros) + IvA, nos termos apresenta-
dos.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
E o CENTro DE CuLTurA E DESporTo DoS 
TrABALhADorES DE vILA NovA DE GAIA 
pArA ApoIo FINANCEIro pArA A CoNCES-
SÃo DE BENEFÍCIoS SoCIAIS A ToDoS oS 
SEuS ASSoCIADoS E FAMÍLIAS pArA o ANo 
DE 2019, No vALor DE €25.000,00 (vINTE E 
CINCo MIL EuroS)
EDoC/2019/6840
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
29, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de Colaboração a celebrar 
entre o Município de vila Nova de Gaia e o Cen-
tro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores de 
vila Nova de Gaia, para apoio financeiro para a 
concessão de benefícios sociais a todos os seus 
associados e famílias, para o ano de 2019, no 
valor de €25.000,00 (vinte e cinco mil euros), 
nos termos apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
E o CoNSELho porTuGuÊS pArA A pAZ E 
CoopErAçÃo TENDo EM vISTA o ApoIo 
DESTINADo À IMprESSÃo A CorES DE CAr-
TAZES E FoLhEToS pArA A DIvuLGAçÃo 
Do CoNCErTo pELA pAZ
EDoC/2019/10173
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
30, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “Aprovo. À Câma-
ra, para ratificar. 13.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, rati-
ficar o despacho do Sr. presidente datado de 
13.02.2019, que aprovou o Acordo de Colabora-
ção a celebrar entre o Conselho português para 
a paz e Cooperação, tendo em vista o apoio 
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destinado à impressão a cores de cartazes e fo-
lhetos para a divulgação do Concerto pela paz, 
nos termos apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA E 
A JuNTA DE FrEGuESIA DE vILAr DE ANDo-
rINho pArA ApoIo FINANCEIro ÀS oBrAS 
DE rEABILITAçÃo Do INTErIor DA JuNTA 
DE FrEGuESIA DE vILAr DE ANDorINho, 
No vALor ToTAL DE €120.000,00 (CENTo E 
vINTE MIL EuroS)
EDoC/2019/9372
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
31, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre 
o Município de vila Nova de Gaia e a Junta de 
Freguesia de vilar de Andorinho, para apoio fi-
nanceiro às obras de reabilitação do interior da 
Junta de Freguesia de vilar de Andorinho, no 
valor total de €120.000,00 (cento e vinte mil 
euros), nos termos apresentados.
SEGuNDA rEvISÃo Ao ACorDo DE CoLA-
BorAçÃo A CELEBrAr ENTrE o MuNICÍpIo 
DE vILA NovA DE GAIA E o CENTro SoCIAL 
DA pArÓQuIA DE S. SALvADor DE GrIJÓ 
pArA ApoIo FINANCEIro SupLEMENTAr À 
CoNSTruçÃo DE uM LAr pArA A TErCEI-
rA IDADE, No vALor ToTAL DE €150.000,00 
(CENTo E CINQuENTA MIL EuroS)
EDoC/2019/9291
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
32, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a segunda revisão ao Acordo de Co-
laboração a celebrar entre o Município de vila 
Nova de Gaia e o Centro Social da paróquia de 
S. Salvador de Grijó, para apoio financeiro su-
plementar à construção de um lar para a tercei-
ra idade, no valor total de €150.000,00 (cento e 
cinquenta mil euros), nos termos apresentados.
ADENDA Ao ACorDo DE CoLABorAçÃo 
A CELEBrAr ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA 
NovA DE GAIA E A ASSoCIAçÃo “AMIGoS 

Do SoLAr DoS CoNDES DE rESENDE – 
CoNFrArIA QuEIroSIANA” pArA ApoIo FI-
NANCEIro SupLEMENTAr À ELABorAçÃo 
DE uM roTEIro SoBrE o pATrIMÓNIo DE 
vILA NovA DE GAIA, No vALor ToTAL DE 
€150.000,00 (CENTo E CINQuENTA MIL Eu-
roS)
EDoC/2019/9166
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
33, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a adenda ao Acordo de Colaboração 
a celebrar entre o Município de vila Nova de 
Gaia e a Associação “Amigos do Solar dos Con-
des de resende – Confraria Queirosiana”, para 
apoio financeiro suplementar à elaboração de 
um roteiro sobre o património de vila Nova de 
Gaia, no valor total de €150.000,00 (cento e 
cinquenta mil euros), nos termos apresentados.
ACorDo DE CoopErAçÃo A CELEBrAr EN-
TrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA E A 
uNIÃo DE FrEGuESIAS DE SANTA MArINhA 
E SÃo pEDro DA AFurADA pArA ApoIo FI-
NANCEIro DESTINADo Ao INvESTIMENTo A 
EFETuAr No porTo DE pESCA DA AFurA-
DA, No âMBITo DA CANDIDATurA Ao pro-
GrAMA opErACIoNAL MAr 2020, No vALor 
ToTAL DE €38.000,00 (TrINTA E oITo MIL 
EuroS)
EDoC/2019/830
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
34, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de Cooperação a celebrar en-
tre o Município de vila Nova de Gaia e a união 
de Freguesias de Santa Marinha e São pedro 
da Afurada, para apoio financeiro destinado 
ao investimento a efetuar no porto de pesca 
da Afurada, no âmbito da candidatura ao pro-
grama operacional Mar 2020, no valor total de 
€38.000,00 (trinta e oito mil euros), nos ter-
mos apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
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E A uNIÃo DE FrEGuESIAS DE SErZEDo E 
pEroSINho pArA ApoIo FINANCEIro ÀS 
oBrAS DE CoNSTruçÃo Do CENTro CÍvI-
Co, No vALor ToTAL DE €184.500,00 (CEN-
To E oITENTA E QuATro MIL E QuINhENToS 
EuroS)
EDoC/2019/9486
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
35, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre o 
Município de vila Nova de Gaia e a união de 
Freguesias de Serzedo e perosinho, para apoio 
financeiro às obras de construção do Centro 
Cívico, no valor total de €184.500,00 (cento e 
oitenta e quatro mil e quinhentos euros) nos 
termos apresentados.
rEvoGAçÃo Do proToCoLo DE CoopErA-
çÃo A CELEBrAr ENTrE o ESpAço ATLâN-
TICo – ForMAçÃo FINANCEIrA LDA (CANDI-
DATurA CENTro QuALIFICA) E A CâMArA 
MuNICIpAL DE vILA NovA DE GAIA
EDoC/2017/19997 
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
36, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.02.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar a revogação do protocolo de 
Cooperação a celebrar entre o Espaço Atlân-
tico – Formação Financeira Lda (Candidatura 
Centro Qualifica) e a Câmara Municipal de vila 
Nova de Gaia, nos termos apresentados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS Mu-
NICIpAIS, No vALor €53,67 (CINQuENTA E 
TrÊS EuroS E SESSENTA E SETE CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo Ao porTo, No DIA 23 
DE JANEIro DE 2019, SoLICITADo pELo SEr-
vIço DE pSIQuIATrIA E SAÚDE MENTAL Do 
C.h.v.N.G./E.
EDoC/2019/5018
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
37, apenas no original.

Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
31.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €53,67 (cinquenta e três euros e ses-
senta e sete cêntimos), para deslocação ao 
porto, no dia 23 de janeiro de 2019, solicitado 
pelo Serviço de psiquiatria e Saúde Mental do 
C.h.v.N.G./E., nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €63,98 (SESSENTA E TrÊS 
EuroS E NovENTA E oITo CÊNTIMoS), pArA 
DESLoCAçÃo Ao porTo, No DIA 28 DE JA-
NEIro DE 2019, SoLICITADo pELA ESCoLA 
EB1/JI DE ALDEIA NovA
EDoC/2019/5772
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
38, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
06.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €63,98 (sessenta e três euros e noven-
ta e oito cêntimos), para deslocação ao porto, 
no dia 28 de janeiro de 2019, solicitado pela Es-
cola EB1/JI de Aldeia Nova, nos termos infor-
mados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €405,69 (QuATroCENToS 
E CINCo EuroS E SESSENTA E NovE CÊN-
TIMoS), pArA DESLoCAçÃo A FAvAIoS, No 
DIA 26 DE JANEIro DE 2019, SoLICITADo 
pELA ACApo / DELEGAçÃo Do porTo
EDoC/2019/5757
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
39, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
06.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €405,69 (quatrocentos e cinco euros 
e sessenta e nove cêntimos), para deslocação a 
Favaios, no dia 26 de janeiro de 2019, solicitado 
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pela ACApo / Delegação do porto, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €64,16 (SESSENTA E QuA-
Tro EuroS E DEZASSEIS CÊNTIMoS), pArA 
DESLoCAçÃo Ao porTo, No DIA 29 DE JA-
NEIro DE 2019, SoLICITADo pELo JArDIM 
DE INFâNCIA DE SÃo LourENço
EDoC/2019/6211
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
40, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
06.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €64,16 (sessenta e quatro euros e de-
zasseis cêntimos), para deslocação ao porto, 
no dia 29 de janeiro de 2019, solicitado pelo 
Jardim de Infância de São Lourenço, nos ter-
mos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor €49,61 (QuArENTA E NovE 
EuroS E SESSENTA E uM CÊNTIMoS), pArA 
DESLoCAçÃo Ao CENTro DE TrATAMENTo 
ANIMAL / CANIL MuNICIpAL, No DIA 30 DE 
JANEIro DE 2019, SoLICITADo pELA ESCoLA 
SECuNDÁrIA Dr. JoAQuIM GoMES FErrEI-
rA ALvES
EDoC/2019/6386
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
41, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
06.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €49,61 (quarenta e nove euros e ses-
senta e um cêntimos), para deslocação ao Cen-
tro de Tratamento Animal / Canil Municipal, no 
dia 30 de janeiro de 2019, solicitado pela Escola 
Secundária Dr. Joaquim Gomes Ferreira Alves, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €127,84 (CENTo E vINTE 

E SETE EuroS E oITENTA E QuATro CÊNTI-
MoS), pArA DESLoCAçÃo A ovAr, No DIA 
26 DE JANEIro DE 2019, SoLICITADo pELo 
FuTEBoL CLuBE DE GAIA
EDoC/2019/5721
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
42, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
06.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor €127,84 (cento e vinte e 
sete euros e oitenta e quatro cêntimos), ou seja, 
o valor de € 89,49 (oitenta e nove euros e qua-
renta e nove cêntimos), para deslocação a ovar, 
no dia 26 de janeiro de 2019, solicitado pelo Fu-
tebol Clube de Gaia, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €60,54 (SESSENTA EuroS 
E CINQuENTA E QuATro CÊNTIMoS), pArA 
DESLoCAçÃo Ao porTo, No DIA 23 DE JA-
NEIro DE 2019, SoLICITADo pELA ESCoLA 
SECuNDÁrIA DE CArvALhoS
EDoC/2019/4990
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
43, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
06.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €60,54 (sessenta euros e cinquenta e 
quatro cêntimos), para deslocação ao porto, no 
dia 23 de janeiro de 2019, solicitado pela Escola 
Secundária de Carvalhos, nos termos informa-
dos.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor €59,01 (CINQuENTA E NovE 
EuroS E uM CÊNTIMo), pArA DESLoCAçÃo 
À BIBLIoTECA MuNICIpAL DE GAIA, No DIA 
30 DE JANEIro DE 2019, SoLICITADo pELA 
ESCoLA BÁSICA DA prAIA
EDoC/2019/6371
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
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44, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
06.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €59,01 (cinquenta e nove euros e um 
cêntimo), para deslocação à Biblioteca Munici-
pal de Gaia, no dia 30 de janeiro de 2019, soli-
citado pela Escola Básica da praia, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS Mu-
NICIpAIS, No vALor €358,84 (TrEZENToS 
E CINQuENTA E oITo EuroS E oITENTA E 
QuATro CÊNTIMoS), pArA DESLoCAçÃo 
Ao GErÊS, No DIA 26 DE JANEIro DE 2019, 
SoLICITADo pELo CoLÉGIo DE GAIA
EDoC/2019/5685
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
45, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
06.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €358,84 (trezentos e cinquenta e oito 
euros e oitenta e quatro cêntimos), para deslo-
cação ao Gerês, no dia 26 de janeiro de 2019, 
solicitado pelo Colégio de Gaia, nos termos in-
formados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor €49,38 (QuArENTA E NovE 
EuroS E TrINTA E oITo CÊNTIMoS), pArA 
DESLoCAçÃo Ao porTo, No DIA 04 DE FE-
vErEIro DE 2019, SoLICITADo pELA ESCoLA 
EB1 DE LABorIM DE BAIXo
EDoC/2019/7421
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
46, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
06.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €49,38 (quarenta e nove euros e trin-
ta e oito cêntimos), para deslocação ao porto, 

no dia 04 de fevereiro de 2019, solicitado pela 
Escola EB1 de Laborim de Baixo, nos termos in-
formados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor €49,19 (QuArENTA E NovE 
EuroS E DEZANovE CÊNTIMoS), pArA DES-
LoCAçÃo Ao porTo, No DIA 01 DE FEvErEI-
ro DE 2019, SoLICITADo pELA ESCoLA BÁSI-
CA DAS MATAS
EDoC/2019/6972
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
47, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
08.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €49,19 (quarenta e nove euros e deza-
nove cêntimos), para deslocação ao porto, no 
dia 01 de fevereiro de 2019, solicitado pela Es-
cola Básica das Matas, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor €55,39 (CINQuENTA E CINCo 
EuroS E TrINTA E NovE CÊNTIMoS), pArA 
DESLoCAçÃo À BIBLIoTECA MuNICIpAL DE 
GAIA, No DIA 08 DE FEvErEIro DE 2019, So-
LICITADo pELA ESCoLA BÁSICA DA prAIA
EDoC/2019/8685
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
48, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
08.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €55,39 (cinquenta e cinco euros e trin-
ta e nove cêntimos), para deslocação à Biblio-
teca Municipal de Gaia, no dia 08 de fevereiro 
de 2019, solicitado pela Escola Básica da praia, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €95,26 (NovENTA E CIN-
Co EuroS E vINTE E SEIS CÊNTIMoS), pArA 
DESLoCAçÃo Ao porTo, No DIA 05 DE FE-
vErEIro DE 2019, SoLICITADo pELA ESCoLA 



41

 nº 100 | fevereiro 2019 | Boletim municipal

cÂmara municipal

EB1/JI DE urBANo SANToS MourA
EDoC/2019/7721
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
49, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €95,26 (noventa e cinco euros e vin-
te e seis cêntimos), para deslocação ao porto, 
no dia 05 de fevereiro de 2019, solicitado pela 
Escola EB1/JI de urbano Santos Moura, nos ter-
mos informados.

DireÇÃo MUNiCiPAL De iNFrAeSTrUTUrAS 
e eSPAÇoS PÚBLiCoS

ATrIBuÍçÃo DE DESIGNAçÃo TopoNÍMIA – 
CLuBE ATLâNTICo DA MADALENA
EDoC/2018/64518
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
50, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “Concordo com a 
proposta da JF Madalena. À Câmara. 29.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a proposta da Junta de Freguesia da 
Madalena, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXAS pELA INTErrupçÃo DE TrâNSITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “pro-
CISSÃo EM hoNrA DE SÃo vICENTE, oLI-
vAL”, rEALIZADo No DIA 27 DE JANEIro DE 
2019, No vALor ToTAL DE €172,20 (CENTo E 
SETENTA E DoIS EuroS E vINTE CÊNTIMoS), 
SoLICITADo pELA uNIÃo DE FrEGuESIAS DE 
SANDIM, oLIvAL, LEvEr E CrESTuMA
EDoC/2019/4541
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
51, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
29.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa parcial de paga-
mento de taxas pela interrupção de trânsito, no 
montante de 120,54€, correspondente a 70% 
do valor total de 172,20€, relativa à realização 
do evento “procissão em honra de São vicente, 

olival”, realizado no dia 27 de janeiro de 2019, 
solicitado pela união de Freguesias de Sandim, 
olival, Lever e Crestuma, nos termos informa-
dos.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXAS pELA INTErrupçÃo DE TrâNSITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “Cor-
TEJo Ao MENINo, EM CANELAS”, rEALIZADo 
No DIA 03 DE FEvErEIro DE 2019, No vA-
Lor ToTAL DE €238,40 (DuZENToS E TrIN-
TA E oITo EuroS E QuArENTA CÊNTIMoS), 
SoLICITADo pELA pArÓQuIA DE SÃo JoÃo 
BATISTA DE CANELAS
EDoC/2019/3029
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
52, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
29.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa parcial de paga-
mento de taxas pela interrupção de trânsito, no 
montante de 166,88€, correspondente a 70% do 
valor total de 238,40€, relativa à realização do 
evento “Cortejo ao Menino, em Canelas”, reali-
zado no dia 03 de fevereiro de 2019, solicitado 
pela paróquia de São João Batista de Canelas, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXAS pELA INTErrupçÃo DE TrâNSITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “pro-
CISSÃo EM hoNrA DE SÃo BrÁS”, rEALIZA-
Do No DIA 03 DE FEvErEIro DE 2019, No 
vALor ToTAL DE €145,70 (CENTo E QuA-
rENTA E CINCo EuroS E SETENTA CÊNTI-
MoS), SoLICITADo pELA FÁBrICA DA IGrEJA 
pAroQuIAL DE SÃo pEDro DE pEDroSo
EDoC/2019/3572
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
53, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
29.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa parcial de paga-
mento de taxas pela interrupção de trânsito, no 
montante de 101,99€, correspondente a 70% do 
valor total de 145,70€, relativa à realização do 
evento “procissão em honra de São Brás”, rea-
lizado no dia 03 de fevereiro de 2019, solicitado 
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pela Fábrica da Igreja paroquial de São pedro 
de pedroso, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXAS pELA INTErrupçÃo DE TrâNSITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “pro-
CISSÃo EM hoNrA DE SÃo BrÁS DE SAN-
DIM”, rEALIZADo No DIA 03 DE FEvErEIro 
DE 2019, No vALor ToTAL DE €129,15 (CEN-
To E vINTE E NovE EuroS E QuINZE CÊNTI-
MoS), SoLICITADo pELA CoMISSÃo DA FES-
TA rELIGIoSA EM hoNrA DE SÃo BrÁS DE 
SANDIM
EDoC/2019/974
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
54, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa parcial de paga-
mento de taxas pela interrupção de trânsito, 
no montante de 90,41€, correspondente a 70% 
do valor total de 129,15€, relativa à realização 
do evento “procissão em honra de São Brás de 
Sandim”, realizado no dia 03 de fevereiro de 
2019, solicitado pela Comissão da Festa re-
ligiosa em honra de São Brás de Sandim, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXAS pELA INTErrupçÃo DE TrâNSITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “Cor-
TA MATo ESCoLAr, EM GrIJÓ”, rEALIZADo 
No DIA 05 DE DEZEMBro DE 2018, No vALor 
ToTAL DE €73,55 (SETENTA E TrÊS EuroS E 
CINQuENTA E CINCo CÊNTIMoS), SoLICITA-
Do pELo AGrupAMENTo DE ESCoLAS JÚLIo 
DINIS DE GrIJÓ
EDoC/2018/71535
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
55, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, no mon-
tante de 73,55€, relativa à realização do evento 
“Corta Mato Escolar, em Grijó”, realizado no dia 
05 de dezembro de 2018, solicitado pelo Agru-
pamento de Escolas Júlio Dinis de Grijó, nos 

termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE TA-
XAS pELA INTErrupçÃo DE TrâNSITo, rE-
LATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “DESFILE 
DE CorTEJo DE CArNAvAL”, A rEALIZAr 
No DIA 01 DE MArço DE 2019, No vALor To-
TAL DE €356,25 (TrEZENToS E CINQuENTA 
E SEIS EuroS E vINTE E CINCo CÊNTIMoS), 
SoLICITADo pELo CENTro SoCIAL Do CAN-
DAL MArCo
EDoC/2019/6069
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
56, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
taxas pela interrupção de trânsito, no montan-
te de 356,25€, relativa à realização do evento 
“Desfile de Cortejo de Carnaval”, a realizar no 
dia 01 de março de 2019, solicitado pelo Centro 
Social do Candal Marco, nos termos informa-
dos.
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo NA TrA-
vESSA DoS AGroS – uNIÃo DE FrEGuESIAS 
DE GrIJÓ E SErMoNDE
EDoC/2019/2685
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
57, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
29.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a postura Municipal de Trânsito, nos 
termos informados.
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo NA ruA 
S. vICENTE E NA ALAMEDA Dr. oLIvEIrA SA-
LAZAr – uNIÃo DE FrEGuESIAS DE SANDIM, 
oLIvAL, LEvEr E CrESTuMA
EDoC/2019/5747
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
58, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
06.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a postura Municipal de Trânsito, nos 
termos informados.
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo NA ruA 
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FoFIM D’ALÉM, ENTroNCAMENTo CoM A 
ruA SANTA MArINhA – uNIÃo DE FrEGuE-
SIAS DE pEDroSo E SEIXEZELo
EDoC/2018/15949
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
59, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
08.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a postura Municipal de Trânsito, nos 
termos informados.
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo NA ruA 
DA MÃE D’ÁGuA, LADo ESTE, JuNTo Ao Cru-
ZAMENTo CoM A ruA DA CArrIçA – uNIÃo 
DE FrEGuESIAS DE GrIJÓ E SErMoNDE
EDoC/2019/5412
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
60, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
08.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a postura Municipal de Trânsito, nos 
termos informados.
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo NA ruA 
Do rECANTo, DESDE A ruA CoNSIGLIErI pE-
DroSo ATÉ À rAMpA DE ACESSo AuToMÓ-
vEL Do LAr pADrE ALvES CorrEIA – uNIÃo 
DE FrEGuESIAS DE SANTA MArINhA E SÃo 
pEDro DA AFurADA
EDoC/2019/9863
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
61, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a postura Municipal de Trânsito, nos 
termos informados.
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo NA ruA 
NovA Do ESpINhEIro E NA ruA SporT CLu-
BE DE CANIDELo – FrEGuESIA DE CANIDELo
EDoC/2018/78759
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
62, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 

aprovar a postura Municipal de Trânsito, nos 
termos informados.
ESCoLA BÁSICA SophIA DE MELLo BrEY-
NEr – rEQuALIFICAçÃo E MoDErNIZAçÃo 
DAS INSTALAçÕES – AprovAçÃo Do Novo 
pLANo DE TrABALhoS E DEMAIS pLANoS
EDoC/2017/10975
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
63, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
06.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o novo plano de trabalhos e demais planos, 
nos termos informados.

DireÇÃo MUNiCiPAL PArA A iNCLUSÃo 
SoCiAL

CoNTrATo DE pATroCÍNIo DESporTIvo 
A CELEBrAr ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA 
NovA DE GAIA, CMpL – porTo LAZEr – EM-
prESA DE DESporTo E LAZEr Do MuNICÍ-
pIo Do porTo, MuNICÍpIo DE MAToSINhoS 
E CLuBE WE Do SAILING pArA ApoIo FI-
NANCEIro À rEALIZAçÃo Do CAMpEoNA-
To EuropEu DE LASEr STANDArD opEN, 
CAMpEoNATo EuropEu DE LASEr rADIAL 
FEMININo opEN E CAMpEoNATo EuropEu 
DE LASEr rADIAL MASCuLINo opEN, No 
vALor DE €32.500,00 (TrINTA E DoIS MIL E 
QuINhENToS EuroS)
EDoC/2019/9328
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
64, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Contrato de patrocínio Desportivo a 
celebrar entre o Município de vila Nova de Gaia, 
CMpL – porto Lazer – Empresa de Desporto e 
Lazer do Município do porto, Município de Ma-
tosinhos e CLuBE WE Do SAILING, para apoio 
financeiro à realização do Campeonato Euro-
peu de Laser Standard open, Campeonato Eu-
ropeu de Laser radial Feminino open e Cam-
peonato Europeu de Laser radial Masculino 
open, no valor de €32.500,00 (trinta e dois mil 
e quinhentos euros), nos termos informados.
CoNTrATo DE pATroCÍNIo DESporTIvo 
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A CELEBrAr ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA 
NovA DE GAIA, CMpL – porTo LAZEr – EM-
prESA DE DESporTo E LAZEr Do MuNICÍ-
pIo Do porTo E poDIuM EvENTS, S.A. pArA 
ApoIo FINANCEIro À rEALIZAçÃo E pro-
MoçÃo, pELA poDIuM, Do EvENTo “voLTA 
A porTuGAL EM BICICLETA” No vALor MÁ-
XIMo DE €112.500,00 (CENTo E DoZE MIL E 
QuINhENToS EuroS)
EDoC/2019/9329
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
65, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Contrato de patrocínio Desportivo 
a celebrar entre o Município de vila Nova de 
Gaia, CMpL – porto Lazer – Empresa de Des-
porto e Lazer do Município do porto e poDIuM 
EvENTS, S.A., para apoio financeiro à realiza-
ção e promoção, pela poDIuM, do evento “vol-
ta a portugal em Bicicleta”, no valor máximo de 
€112.500,00 (cento e doze mil e quinhentos eu-
ros), nos termos informados.
CoNTrATo DE pATroCÍNIo DESporTIvo 
A CELEBrAr ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA 
NovA DE GAIA E A ASSoCIAçÃo DE TÉNIS 
DE MESA Do porTo pArA ApoIo FINANCEI-
ro À rEALIZAçÃo Do “43º TorNEIo ABEr-
To INTErNACIoNAL DA ASSoCIAçÃo DE TÉ-
NIS DE MESA Do porTo, No vALor ToTAL 
DE €4.700,00 (QuATro MIL E SETECENToS 
EuroS) + IvA
EDoC/2019/4818
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
66, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Contrato de patrocínio Desportivo a 
celebrar entre o Município de vila Nova de Gaia 
e a Associação de Ténis de Mesa do porto, para 
apoio financeiro à realização do “43º Torneio 
Aberto Internacional da Associação de Ténis 
de Mesa do porto, no valor total de €4.700,00 
(quatro mil e setecentos euros) + IvA, nos ter-
mos informados.
CoNTrATo-proGrAMA DE DESENvoLvI-

MENTo DESporTIvo A CELEBrAr ENTrE o 
MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA E FuTEBoL 
CLuBE DE GAIA pArA ApoIo FINANCEIro 
No âMBITo Do proGrAMA DE rEABILITA-
çÃo DE INSTALAçÕES DESporTIvAS – prID, 
No vALor ToTAL DE €12.625,00 (DoZE MIL 
SEISCENToS E vINTE E CINCo EuroS)
EDoC/2019/4691
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
67, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Contrato-programa de Desenvolvi-
mento Desportivo a celebrar entre o Município 
de vila Nova de Gaia e Futebol Clube de Gaia, 
para apoio financeiro no âmbito do progra-
ma de reabilitação de instalações desportivas 
– prID, no valor total de €12.625,00 (doze mil 
seiscentos e vinte e cinco euros), nos termos 
informados.
CoNTrATo-proGrAMA DE DESENvoLvI-
MENTo DESporTIvo 2018/2019 A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
E A ASSoCIAçÃo DE TÉNIS DE MESA pArA 
ApoIo FINANCEIro À prÁTICA DA MoDALI-
DADE DESporTIvA DE TÉNIS DE MESA, No 
vALor ToTAL DE €1.400,00 (MIL E QuATro-
CENToS EuroS)
EDoC/2019/9507
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
68, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Contrato-programa de Desenvolvi-
mento Desportivo 2018/2019 a celebrar entre o 
Município de vila Nova de Gaia e a Associação 
de Ténis de Mesa, para apoio financeiro à práti-
ca da modalidade desportiva de Ténis de Mesa, 
no valor total de €1.400,00 (mil e quatrocentos 
euros), nos termos informados.
CoNTrATo-proGrAMA DE DESENvoLvI-
MENTo DESporTIvo 2018/2019 A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
E A ASSoCIAçÃo DE NATAçÃo Do NorTE 
DE porTuGAL pArA ApoIo FINANCEIro À 
prÁTICA DA MoDALIDADE DESporTIvA DE 
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NATAçÃo, No vALor ToTAL DE €1.638,00 
(MIL E SEISCENToS E TrINTA E oITo EuroS)
EDoC/2019/9501
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
69, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o contrato - programa de desenvolvi-
mento desportivo 2018/2019 a celebrar entre o 
Município de vila Nova de Gaia e a Associação 
de Natação do Norte de portugal para apoio 
financeiro à prática da modalidade desportiva 
de natação, no valor total de €1.638,00 (mil e 
seiscentos e trinta e oito euros), nos termos 
apresentados.
CoNTrATo-proGrAMA DE DESENvoLvI-
MENTo DESporTIvo 2018/2019 A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
E A ASSoCIAçÃo DE rEMo Do porTo pArA 
ApoIo FINANCEIro À prÁTICA DA MoDALI-
DADE DESporTIvA DE rEMo, No vALor To-
TAL DE €3.705,00 (TrÊS MIL SETECENToS E 
CINCo EuroS)
EDoC/2019/9503
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
70, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o contrato - programa de desenvolvi-
mento desportivo 2018/2019 a celebrar entre o 
Município de vila Nova de Gaia e a Associação 
de remo do porto para apoio financeiro à práti-
ca da modalidade desportiva de remo, no valor 
total de €3.705,00 (três mil setecentos e cinco 
euros), nos termos apresentados.
CoNTrATo-proGrAMA DE DESENvoLvI-
MENTo DESporTIvo 2018/2019 A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
E A ASSoCIAçÃo DE TAEKWoNDo Do por-
To pArA ApoIo FINANCEIro À prÁTICA DA 
MoDALIDADE DESporTIvA DE TAEKWoNDo, 
No vALor ToTAL DE €4.860,00 (QuATro 
MIL oIToCENToS E SESSENTA EuroS)
EDoC/2019/9504
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 

71, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o contrato - programa de desenvolvi-
mento desportivo 2018/2019 a celebrar entre o 
Município de vila Nova de Gaia e a Associação 
de Taekwondo do porto para apoio financeiro à 
prática da modalidade desportiva de taekwon-
do, no valor total de €4.860,00 (quatro mil oi-
tocentos e sessenta euros), nos termos apre-
sentados.
CoNTrATo-proGrAMA DE DESENvoLvI-
MENTo DESporTIvo 2018/2019 A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
E A ASSoCIAçÃo DE voLEIBoL Do porTo 
pArA ApoIo FINANCEIro À prÁTICA DA Mo-
DALIDADE DESporTIvA DE voLEIBoL, No 
vALor ToTAL DE €9.000,00 (NovE MIL Eu-
roS)
EDoC/2019/9508
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
72, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o contrato - programa de desenvolvi-
mento desportivo 2018/2019 a celebrar entre o 
Município de vila Nova de Gaia e a Associação 
de voleibol do porto para apoio financeiro à 
prática da modalidade desportiva de voleibol, 
no valor total de €9.000,00 (nove mil euros), 
nos termos apresentados.
CoNTrATo-proGrAMA DE DESENvoLvI-
MENTo DESporTIvo 2018/2019 A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
E A ASSoCIAçÃo DE TÉNIS Do porTo pArA 
ApoIo FINANCEIro À prÁTICA DA MoDALI-
DADE DESporTIvA DE TÉNIS, No vALor To-
TAL DE €2.340,00 (DoIS MIL TrEZENToS E 
QuArENTA EuroS)
EDoC/2019/9506
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
73, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o contrato - programa de desenvolvi-
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mento desportivo 2018/2019 a celebrar entre o 
Município de vila Nova de Gaia e a Associação 
de Ténis do porto para apoio financeiro à práti-
ca da modalidade desportiva de ténis, no valor 
total de €2.340,00 (dois mil trezentos e qua-
renta euros), nos termos apresentados.
CoNTrATo-proGrAMA DE DESENvoLvI-
MENTo DESporTIvo 2018/2019 A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
E A ASSoCIAçÃo DE pATINAGEM Do porTo 
pArA ApoIo FINANCEIro À prÁTICA DA Mo-
DALIDADE DESporTIvA DE pATINAGEM, No 
vALor ToTAL DE €6.500,00 (SEIS MIL E QuI-
NhENToS EuroS)
EDoC/2019/9502
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
74, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o contrato - programa de desenvolvimento 
desportivo 2018/2019 a celebrar entre o Municí-
pio de vila Nova de Gaia e a Associação de pa-
tinagem do porto para apoio financeiro à práti-
ca da modalidade desportiva de patinagem, no 
valor total de €6.500,00 (seis mil e quinhentos 
euros), nos termos apresentados.
CoNTrATo-proGrAMA DE DESENvoLvI-
MENTo DESporTIvo 2018/2019 A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
E A ASSoCIAçÃo DE CANoAGEM Do NorTE 
DE porTuGAL pArA ApoIo FINANCEIro À 
prÁTICA DA MoDALIDADE DESporTIvA DE 
CANoAGEM, No vALor ToTAL DE €2.250,00 
(DoIS MIL DuZENToS E CINQuENTA EuroS)
EDoC/2019/9497
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
75, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o contrato - programa de desenvolvi-
mento desportivo 2018/2019 a celebrar entre o 
Município de vila Nova de Gaia e a Associação 
de Canoagem do Norte de portugal para apoio 
financeiro à prática da modalidade desportiva 
de canoagem, no valor total de €2.250,00 (dois 
mil duzentos e cinquenta euros), nos termos 

apresentados.
CoNTrATo-proGrAMA DE DESENvoLvI-
MENTo DESporTIvo 2018/2019 A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
E A ASSoCIAçÃo DE ANDEBoL Do porTo 
pArA ApoIo FINANCEIro À prÁTICA DA 
MoDALIDADE DESporTIvA DE ANDEBoL, No 
vALor ToTAL DE €15.212,50 (QuINZE MIL Du-
ZENToS E DoZE EuroS E CINQuENTA CÊN-
TIMoS)
EDoC/2019/9485
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
76, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o contrato - programa de desenvolvimento 
desportivo 2018/2019 a celebrar entre o Muni-
cípio de vila Nova de Gaia e a Associação de 
Andebol do porto para apoio financeiro à prá-
tica da modalidade desportiva de andebol, no 
valor total de €15.212,50 (quinze mil duzentos e 
doze euros e cinquenta cêntimos), nos termos 
apresentados.
CoNTrATo-proGrAMA DE DESENvoLvI-
MENTo DESporTIvo 2018/2019 A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
E A ASSoCIAçÃo DE BADMINToN Do Nor-
TE pArA ApoIo FINANCEIro À prÁTICA DA 
MoDALIDADE DESporTIvA DE BADMINToN, 
No vALor ToTAL DE €295,00 (DuZENToS E 
NovENTA E CINCo EuroS)
EDoC/2019/9489
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
77, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o contrato - programa de desenvolvi-
mento desportivo 2018/2019 a celebrar entre o 
Município de vila Nova de Gaia e a Associação 
de Badminton do Norte para apoio financeiro à 
prática da modalidade desportiva de badmin-
ton, no valor total de €295,00 (duzentos e no-
venta e cinco euros), nos termos apresentados.
CoNTrATo-proGrAMA DE DESENvoLvI-
MENTo DESporTIvo 2018/2019 A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA E 
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A ASSoCIAçÃo DE BASQuETEBoL Do por-
To pArA ApoIo FINANCEIro À prÁTICA DA 
MoDALIDADE DESporTIvA DE BASQuETE-
BoL, No vALor ToTAL DE €4.400,00 (QuA-
Tro MIL E QuATroCENToS EuroS)
EDoC/2019/9490
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
78, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o contrato - programa de desenvolvi-
mento desportivo 2018/2019 a celebrar entre o 
Município de vila Nova de Gaia e a Associação 
de Basquetebol do porto para apoio financeiro 
à prática da modalidade desportiva de basque-
tebol, no valor total de €4.400,00 (quatro mil e 
quatrocentos euros), nos termos apresentados.
CoNTrATo-proGrAMA DE DESENvoLvI-
MENTo DESporTIvo 2018/2019 A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
E A ASSoCIAçÃo NACIoNAL DE DESporTo 
pArA A DEFICIÊNCIA INTELECTuAL pArA 
ApoIo FINANCEIro À prÁTICA DE MoDALI-
DADES DESporTIvAS DE CoMpETIçÃo pArA 
ATLETAS porTADorES DE DEFICIÊNCIA 
MENTAL/INCApACIDADE INTELECTuAL, No 
vALor ToTAL DE €3.660,00 (TrÊS MIL SEIS-
CENToS E SESSENTA EuroS)
EDoC/2019/9484
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
79, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o contrato - programa de desenvolvimento 
desportivo 2018/2019 a celebrar entre o Municí-
pio de vila Nova de Gaia e a Associação Nacio-
nal de Desporto para a Deficiência Intelectual 
para apoio financeiro à prática de modalidades 
desportivas de competição para atletas porta-
dores de deficiência mental / incapacidade in-
telectual, no valor total de €3.660,00 (três mil 
seiscentos e sessenta euros), nos termos apre-
sentados.
CoNTrATo-proGrAMA DE DESENvoLvI-
MENTo DESporTIvo 2018/2019 A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 

E A ASSoCIAçÃo DE ATLETISMo Do porTo 
pArA ApoIo FINANCEIro À prÁTICA DA Mo-
DALIDADE DESporTIvA DE ATLETISMo, No 
vALor ToTAL DE €4.450,00 (QuATro MIL 
QuATroCENToS E CINQuENTA EuroS)
EDoC/2019/9488
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
80, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o contrato - programa de desenvolvi-
mento desportivo 2018/2019 a celebrar entre o 
Município de vila Nova de Gaia e a Associação 
de Atletismo do porto para apoio financeiro à 
prática da modalidade desportiva de atletismo, 
no valor total de €4.450,00 (quatro mil quatro-
centos e cinquenta euros), nos termos apresen-
tados.
CoNTrATo DE pATroCÍNIo DESporTIvo 
A CELEBrAr ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA 
NovA DE GAIA E o FuTEBoL CLuBE DE GAIA 
pArA ApoIo FINANCEIro E NÃo FINANCEI-
ro À rEALIZAçÃo Do TorNEIo DE JovENS 
DENoMINADo “hANDGAIA – 2019”, No vA-
Lor DE €2.500,00 (DoIS MIL E QuINhENToS 
EuroS)
EDoC/2019/4817
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
81, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o contrato de patrocínio desportivo a 
celebrar entre o Município de vila Nova de Gaia 
e o Futebol Clube de Gaia para apoio financei-
ro e não financeiro à realização do torneio de 
jovens denominado “handgaia – 2019”, no va-
lor de €2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), 
nos termos apresentados.
CoNTrATo-proGrAMA DE DESENvoLvI-
MENTo DESporTIvo A CELEBrAr ENTrE o 
MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA E A FE-
DErAçÃo NACIoNAL DE KArATÉ DESTINA-
Do A proMovEr o DESENvoLvIMENTo DA 
MoDALIDADE pArA A ÉpoCA 2018/2019, No 
vALor DE €1.500,00 (MIL E QuINhENToS Eu-
roS)
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EDoC/2019/9509
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
82, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o contrato - programa de desenvolvi-
mento desportivo a celebrar entre o Município 
de vila Nova de Gaia e a Federação Nacional 
de Karaté destinado a promover o desenvolvi-
mento da modalidade para a época 2018/2019, 
no valor de €1.500,00 (mil e quinhentos euros), 
nos termos apresentados
hASTA pÚBLICA pArA ATrIBuIçÃo Do DIrEI-
To TEMporÁrIo DE oCupAçÃo E EXpLorA-
çÃo DE QuIoSQuES MuNICIpAIS – proGrA-
MA DE proCEDIMENTo E CoNSTITuIçÃo Do 
JÚrI
EDoC/2019/5791
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
83, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
29.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o procedimento de hasta pública para 
atribuição do direito temporário de ocupação 
e exploração de quiosques municipais. Mais se 
propõe que o júri do concurso seja constituí-
do por: - presidente – vera pacheco, 1ª vogal 
– Carla oliveira, 2ª vogal – Isabel Costa, 1ª vogal 
suplente – Maria José Necho, 2ª vogal suplente 
– Cláudia Teixeira, nos termos informados.
hASTA pÚBLICA DAS LoJAS MuNICIpAIS – 
proGrAMA DE CoNCurSo E pLANIFICAçÃo 
DE ATIvIDADES DIvErSAS
EDoC/2019/7869
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
84, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
29.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar, nos termos informados, o seguinte:
1- Aprovação da abertura dos seguintes proce-
dimentos públicos:
1.1 Atribuição de direitos de ocupação no Merca-
do de produtos Biológicos, através de sorteio;
1.2 Atribuição de direitos de ocupação na Feira 

Municipal de Artesanato, através de sorteio;
1.3 Atribuição de direitos de ocupação da via pú-
blica para o exercício de venda ambulante e res-
tauração e bebidas nas festividades de S. João, 
Sr.ª da Saúde, passagem de ano 2019/2020 e S. 
Gonçalo 2020, através de sorteio;
1.4 Atribuição de direitos de ocupação nas Fei-
ras Municipais da Afurada, Arcozelo, Canidelo e 
Carvalhos, através de sorteio;
1.5 Atribuição de direitos de ocupação do es-
paço público para prestadores de serviços de 
restauração e bebidas – roulottes, através de 
hasta pública;
1.6 Atribuição de direitos de ocupação e explo-
ração de quiosques municipais, através de has-
ta pública;
1.7 Atribuição de direitos de ocupação e explo-
ração de lojas municipais existentes no Merca-
do da Afurada e no recinto da Feira dos Carva-
lhos, através de hasta pública;
1.8 Atribuição de direitos de ocupação da via 
pública para o exercício da atividade de res-
tauração e bebidas de carácter sazonal – street 
food, através de concurso público;
1.9 Atribuição de direitos de ocupação da via 
pública para o exercício de venda ambulante 
de produtos de carácter sazonal (vg. Castanhas 
assadas), através de sorteio.
2- Aprovação dos programas de procedimento 
juntos.
3- Aprovação da calendarização.
4- Aprovação da publicação da calendarização 
referida no sítio institucional do Município na 
internet e no Balcão do Empreendedor.
proToCoLoS No âMBITo Do proGrAMA 
GAI@prENDE + (I) – DESCABIMENTo DAS pC 
135, 136 E 137/2019
EDoC/2019/4622
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
85, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
29.01.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar o descabimento das propos-
tas de cabimento nºs 135, 136 e 137/2019, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 
TAXA pELA uTILIZAçÃo Do pAvILhÃo Mu-
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NICIpAL DA LAvANDEIrA, NoS DIAS 15 E 16 
DE FEvErEIro, No vALor DE €571,60 (QuI-
NhENToS E SETENTA E uM EuroS E SESSEN-
TA CÊNTIMoS), SoLICITADo pELo pArTIDo 
SoCIALISTA
EDoC/2019/2016
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
86, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
29.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa pela utilização do pavilhão Municipal 
da Lavandeira, nos dias 15 e 16 de fevereiro, no 
valor de €571,60 (quinhentos e setenta e um 
euros e sessenta cêntimos), solicitado pelo par-
tido Socialista, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS pELA uTILIZAçÃo DA pISCINA MuNI-
CIpAL MArAvEDI, pELA ASSoCIAçÃo Novo 
FuTuro, No vALor DE €790,00 (SETECEN-
ToS E NovENTA EuroS), DE FEvErEIro ATÉ 
JuLho DE 2019
EDoC/2019/3908
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
87, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
01.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela utilização do piscina Municipal 
de Maravedi, de fevereiro de 2019 até julho de 
2019, no valor de €790,00 (setecentos e noven-
ta euros), solicitado pela Associação Novo Fu-
turo, nos termos informados .
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE TA-
XAS pELA uTILIZAçÃo DA pISCINA MuNICI-
pAL MArAvEDI, AoS ALuNoS DA ACADEMIA 
SÉNIor DE GAIA, No vALor DE €10.125,00 
(DEZ MIL CENTo E vINTE E CINCo EuroS), 
DurANTE o ANo LETIvo 2017/2018
EDoC/2019/6503
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
88, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
06.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 

aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela utilização do piscina Municipal 
de Maravedi, durante o ano letivo 2017/2018, no 
valor de €10.125,00 (dez mil cento e vinte e cin-
co euros), solicitado pela Academia Sénior de 
Gaia, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS pELA uTILIZAçÃo DA pISCINA Mu-
NICIpAL AurorA CuNhA, No vALor DE 
9.975,00 (NovE MIL NovECENToS E SETEN-
TA E CINCo EuroS), rEFErENTE Ao ANo LE-
TIvo 2017/2018, SoLICITADo pELA uNIÃo DE 
FrEGuESIAS DE pEDroSo E SEIXEZELo
EDoC/2018/53722
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
89, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
07.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, reti-
ficar a deliberação de Câmara de 14.01.2019 e 
aprovar o pedido de dispensa parcial do paga-
mento de taxas pela utilização do piscina Mu-
nicipal Aurora Cunha, em 70%, ou seja, o valor 
de €9.975,00 (nove mil novecentos e setenta e 
cinco euros), pelos alunos da Academia Sénior 
de pedroso e Seixezelo, durante o ano letivo 
2017/2018, solicitado pela união de Freguesias 
de pedroso e Seixezelo, nos termos informados.
Saiu da reunião o Senhor vereador, Dr. Dr. Elísio 
Ferreira pinto.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS pELA uTILIZAçÃo DA pISCINA Mu-
NICIpAL DE vILA D’ESTE, SoLICITADo pELo 
CENTro SoCIAL DE SÃo pEDro DE vILAr Do 
pArAÍSo, No vALor DE €337,50 (TrEZENToS 
E TrINTA E SETE EuroS E CINQuENTA CÊN-
TIMoS), pArA o ANo LETIvo DE 2018/2019 
EDoC/2018/64481
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
90, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
07.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, re-
tificar a deliberação de Câmara de 17.12.2018 e 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela utilização do piscina Municipal 
de vila d’Este, no valor de €337,50 (trezentos e 
trinta e sete euros e cinquenta cêntimos), para 
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o ano letivo de 2018/2019, solicitado pelo Cen-
tro Social de São pedro de vilar do paraíso, nos 
termos informados.
Entrou na reunião o Senhor vereador, Dr. Dr. Elí-
sio Ferreira pinto.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS pELA uTILIZAçÃo DA pISCINA MuNI-
CIpAL DE vILA D’ESTE, SoLICITADo ANTÓNIo 
pErEIrA DoS SANToS rAMoS, No vALor DE 
€200,00 (DuZENToS EuroS) 
EDoC/2018/7323
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
91, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela utilização do piscina Municipal de 
vila d’Este, no valor de €200,00 (duzentos eu-
ros), solicitado por António pereira dos Santos 
ramos, nos termos informados.
ANuLAçÃo DoS DÉBIToS No vALor DE 
€29.00 (vINTE E NovE EuroS) ÀS uTENTES 
TATIANA SoArES pErEIrA E LuANA SoArES 
pErEIrA, pELA uTILIZAçÃo DA pISCINA Mu-
NICIpAL AurorA CuNhA
EDoC/2019/2097
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
92, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
08.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a anulação dos débitos no valor total 
de €29.00 (vinte e nove euros), corresponden-
te às mensalidades de julho de 2018 e respeti-
vas multas, às utentes Tatiana Soares pereira e 
Luana Soares pereira, pela utilização da piscina 
Municipal Aurora Cunha, nos termos informa-
dos. 
ANuLAçÃo DE DÍvIDA No vALor DE €27.00 
(vINTE E SETE EuroS) BEM CoMo A DEvo-
LuçÃo Do MoNTANTE €90,625 (NovENTA 
EuroS E SEISCENToS E vINTE E CINCo CÊN-
TIMoS) À uTENTE INÊS pErEIrA pESSoA, 
pELA uTILIZAçÃo DA pISCINA MuNICIpAL 
AurorA CuNhA
EDoC/2018/29763
Foi presente o documento referido em epígra-

fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
93, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
08.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a anulação de dívida no valor de €27.00 
(vinte e sete euros), bem como a devolução do 
montante €90,625 (noventa euros e seiscentos 
e vinte e cinco cêntimos), à utente Inês pereira 
pessoa, pela utilização da piscina Municipal Au-
rora Cunha, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 
TAXA DE vISTorIA ADMINISTrATIvA, No vA-
Lor DE €79,00 (SETENTA E NovE EuroS), 
proC.º 6913/vT/2017, SoLICITADo por JoSÉ 
FILIpE DA SILvA rAMALho
EDoC/2019/5243
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
94, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
31.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa de vistoria administrativa, no valor de 
€79,00 (setenta e nove euros), proc.º 6913/
vT/2017, solicitado por José Filipe da Silva ra-
malho, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 
TAXA DE vISTorIA ADMINISTrATIvA, No vA-
Lor DE €79,00 (SETENTA E NovE EuroS), 
proC.º 14/vT/2019, SoLICITADo por MArIA 
DA CoNCEIçÃo oLIvEIrA DA roChA GoMES
EDoC/2019/6853
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
95, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
06.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamen-
to da taxa de vistoria administrativa, no valor 
de €79,00 (setenta e nove euros), proc.º 14/
vT/2019, solicitado por Maria da Conceição oli-
veira da rocha Gomes, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 
TAXA DE vISTorIA ADMINISTrATIvA, No vA-
Lor DE €79,00 (SETENTA E NovE EuroS), 
proC.º 1/vT/2019, SoLICITADo por CrISTINA 
MArIA DE oLIvEIrA CASTro
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EDoC/2019/6843
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
96, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
06.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa de vistoria administrativa, no valor de 
€79,00 (setenta e nove euros), proc.º 1/vT/2019, 
solicitado por Cristina Maria de oliveira Castro, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 
TAXA DE vISTorIA ADMINISTrATIvA, No vA-
Lor DE €79,00 (SETENTA E NovE EuroS), 
proC.º 2117/vT/2018, SoLICITADo CÉSAr Lo-
pES roDrIGuES
EDoC/2019/6516
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
97, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
06.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamen-
to da taxa de vistoria administrativa, no valor 
de €79,00 (setenta e nove euros), proc.º 2117/
vT/2018, solicitado por César Lopes rodrigues, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 
TAXA DE ouTroS SErvIçoS EFETuADoS pE-
LoS BoMBEIroS SApADorES DE vILA NovA 
DE GAIA, No vALor DE €201,60 (DuZENToS 
E uM EuroS E SESSENTA CÊNTIMoS), So-
LICITADo por LICÍNIo AuGuSTo vELoSo 
SoArES
EDoC/2019/8065
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
98, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamen-
to da taxa de outros serviços efetuados pelos 
Bombeiros Sapadores de vila Nova de Gaia, no 
valor de €201,60 (duzentos e um euros e ses-
senta cêntimos), solicitado por Licínio Augusto 
veloso Soares, nos termos informados.
pEDIDo DE ApoIo ECoNÓMICo No âMBITo 

Do proGrAMA MuNICIpAL GAIA+INCLuSIvA 
– EIXo ApoIo NA CArÊNCIA ECoNÓMICA E 
EMErGÊNCIA SoCIAL, SoLICITADo por CE-
LESTINA FErrEIrA FoNTES
EDoC/2019/5857
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
99, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
31.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de apoio económico no âmbi-
to do programa Municipal Gaia+Inclusiva – Eixo 
Apoio na Carência Económica e Emergência 
Social, solicitado por Celestina Ferreira Fontes, 
nos termos informados.
pEDIDo DE ApoIo ECoNÓMICo No âMBITo 
Do proGrAMA MuNICIpAL GAIA+INCLuSIvA 
– EIXo ApoIo NA CArÊNCIA ECoNÓMICA E 
EMErGÊNCIA SoCIAL, SoLICITADo por BEN-
vINDA DE oLIvEIrA MAIA
EDoC/2019/4425
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
100, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
31.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de apoio económico no âmbi-
to do programa Municipal Gaia+Inclusiva – Eixo 
Apoio na Carência Económica e Emergência 
Social, solicitado por Benvinda de oliveira Maia, 
nos termos informados.
pEDIDo DE ApoIo ECoNÓMICo No âMBITo 
Do proGrAMA MuNICIpAL GAIA+INCLuSIvA 
– EIXo ApoIo NA CArÊNCIA ECoNÓMICA E 
EMErGÊNCIA SoCIAL, SoLICITADo por rITA 
ALBErTA vIEIrA pINTo
EDoC/2019/4387
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
101, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
31.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de apoio económico no âmbi-
to do programa Municipal Gaia+Inclusiva – Eixo 
Apoio na Carência Económica e Emergência 
Social, solicitado por rita Alberta vieira pinto, 
nos termos informados.
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pEDIDo DE ApoIo ECoNÓMICo No âMBITo 
Do proGrAMA MuNICIpAL GAIA+INCLuSIvA 
– EIXo ApoIo NA CArÊNCIA ECoNÓMICA E 
EMErGÊNCIA SoCIAL, SoLICITADo por FEr-
NANDA MArIA ALMEIDA SoArES
EDoC/2019/4731
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
102, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
31.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de apoio económico no âmbi-
to do programa Municipal Gaia+Inclusiva – Eixo 
Apoio na Carência Económica e Emergência 
Social, solicitado por Fernanda Maria Almeida 
Soares, nos termos informados.
pEDIDo DE ApoIo ECoNÓMICo No âMBITo 
Do proGrAMA MuNICIpAL GAIA+INCLuSIvA 
– EIXo ApoIo NA CArÊNCIA ECoNÓMICA 
E EMErGÊNCIA SoCIAL, SoLICITADo por 
CâNDIDA MANuELA NuNES SILvA CuNhA
EDoC/2019/5185
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
103, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
31.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de apoio económico no âmbi-
to do programa Municipal Gaia+Inclusiva – Eixo 
Apoio na Carência Económica e Emergência 
Social, solicitado por Cândida Manuela Nunes 
Silva Cunha, nos termos informados.
pEDIDo DE ApoIo ECoNÓMICo No âMBITo 
Do proGrAMA MuNICIpAL GAIA+INCLuSIvA 
– EIXo ApoIo NA CArÊNCIA ECoNÓMICA E 
EMErGÊNCIA SoCIAL, SoLICITADo por SÓ-
NIA BErNArDETE DA SILvA DoMINGuES Mo-
rAIS
EDoC/2019/7426
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
104, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
06.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de apoio económico no âmbi-
to do programa Municipal Gaia+Inclusiva – Eixo 
Apoio na Carência Económica e Emergência 

Social, solicitado por Sónia Bernardete da Silva 
Domingues Morais, nos termos informados.
pEDIDo DE ApoIo ECoNÓMICo No âMBITo 
Do proGrAMA MuNICIpAL GAIA+INCLuSIvA 
– EIXo ApoIo NA CArÊNCIA ECoNÓMICA E 
EMErGÊNCIA SoCIAL, SoLICITADo por AN-
DrEIA MArISA FErNANDES pErEIrA
EDoC/2019/7062
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
105, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
06.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de apoio económico no âmbi-
to do programa Municipal Gaia+Inclusiva – Eixo 
Apoio na Carência Económica e Emergência 
Social, solicitado por Andreia Marisa Fernandes 
pereira, nos termos informados. 
pEDIDo DE ApoIo ECoNÓMICo No âMBITo 
Do proGrAMA MuNICIpAL GAIA+INCLuSIvA 
– EIXo ApoIo NA CArÊNCIA ECoNÓMICA E 
EMErGÊNCIA SoCIAL, SoLICITADo por MA-
rIA DE LurDES ChINGANGuEA SApALo
EDoC/2019/7860
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
106, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
06.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de apoio económico no âmbi-
to do programa Municipal Gaia+Inclusiva – Eixo 
Apoio na Carência Económica e Emergência 
Social, solicitado por Maria de Lurdes Chingan-
guea Sapalo, nos termos informados.
pEDIDo DE ApoIo ECoNÓMICo No âMBITo 
Do proGrAMA MuNICIpAL GAIA+INCLuSIvA 
– EIXo ApoIo NA CArÊNCIA ECoNÓMICA E 
EMErGÊNCIA SoCIAL, SoLICITADo por SAN-
DrA CrISTINA CoSTA SIMÕES
EDoC/2019/7840
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
107, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
06.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de apoio económico no âmbi-
to do programa Municipal Gaia+Inclusiva – Eixo 
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Apoio na Carência Económica e Emergência 
Social, solicitado por Sandra Cristina Costa Si-
mões, nos termos informados.
pEDIDo DE ApoIo ECoNÓMICo No âMBITo 
Do proGrAMA MuNICIpAL GAIA+INCLuSIvA 
– EIXo ApoIo NA CArÊNCIA ECoNÓMICA E 
EMErGÊNCIA SoCIAL, SoLICITADo por AN-
TÓNIo ArNALDo FErrEIrA NoGuEIrA DE 
JESuS
EDoC/2019/6971
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
108, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
06.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de apoio económico no âmbi-
to do programa Municipal Gaia+Inclusiva – Eixo 
Apoio na Carência Económica e Emergência 
Social, solicitado por António Arnaldo Ferreira 
Nogueira de Jesus, nos termos informados.
pEDIDo DE ApoIo ECoNÓMICo No âMBITo 
Do proGrAMA MuNICIpAL GAIA+INCLuSIvA 
– EIXo ApoIo NA CArÊNCIA ECoNÓMICA E 
EMErGÊNCIA SoCIAL, SoLICITADo por MÁ-
rIo JoSÉ MorEIrA DAS NEvES
EDoC/2019/7378
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
109, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
06.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de apoio económico no âmbi-
to do programa Municipal Gaia+Inclusiva – Eixo 
Apoio na Carência Económica e Emergência 
Social, solicitado por Mário José Moreira das 
Neves, nos termos informados.
pEDIDo DE ApoIo ECoNÓMICo No âMBITo 
Do proGrAMA MuNICIpAL GAIA+INCLuSIvA 
– EIXo ApoIo NA CArÊNCIA ECoNÓMICA E 
EMErGÊNCIA SoCIAL, SoLICITADo por oLÍ-
vIA roDrIGuES TEIXEIrA
EDoC/2019/7322
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
110, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
06.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 

aprovar o pedido de apoio económico no âmbi-
to do programa Municipal Gaia+Inclusiva – Eixo 
Apoio na Carência Económica e Emergência 
Social, solicitado por olívia rodrigues Teixeira, 
nos termos informados.

DireÇÃo MUNiCiPAL De UrBANiSMo e AM-
BieNTe

CoNSTITuIçÃo DE FuNDo DE CAIXA FIXo 
pArA A DIvISÃo DE pArQuES – pArQuE BIo-
LÓGICo DE GAIA, EM 2019
EDoC/2019/8563
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
111, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a constituição de Fundo de Caixa Fixo 
para a Divisão de parques – parque Biológico 
de Gaia, em 2019, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“Grupo DE AMIGoS Ao 1º BANho Do ANo 
DE 2019”, rEALIZADo NoS DIAS 31 DE DE-
ZEMBro DE 2018 E 01 DE JANEIro DE 2019, 
No vALor DE €132,90 (CENTo E TrINTA E 
DoIS EuroS E NovENTA CÊNTIMoS), SoLICI-
TADo pELA CoMISSÃo DE FESTAS DA prAIA 
Do SENhor DA pEDrA
EDoC/2018/79877
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
112, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
31.01.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa devida pela emissão de licença especial 
de ruído relativa ao evento “Grupo de Amigos 
ao 1º Banho do ano de 2019”, realizado nos dias 
31 de dezembro de 2018 e 01 de janeiro de 2019, 
no valor de €132,90 (cento e trinta e dois euros 
e noventa cêntimos), solicitado pela Comissão 
de Festas da praia do Senhor da pedra, nos ter-
mos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
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“5ª EDIçÃo DA FEIrA Do FuMEIro”, A rEALI-
ZAr NoS DIAS 05, 06 E 07 DE ABrIL DE 2019, 
No vALor DE €242,89 (DuZENToS E QuA-
rENTA E DoIS EuroS E oITENTA E NovE 
CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA JuNTA DE 
FrEGuESIA DE SÃo FÉLIX DA MArINhA
EDoC/2019/5358
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
113, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
01.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa devida pela emissão de licença especial 
de ruído relativa ao evento “5ª edição da Feira 
do Fumeiro”, a realizar nos dias 05, 06 e 07 de 
abril de 2019, no valor de €242,89 (duzentos e 
quarenta e dois euros e oitenta e nove cênti-
mos), solicitado pela Junta de Freguesia de São 
Félix da Marinha, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvEN-
To “9ª MArAToNA BTT BroA D’AvINTES”, A 
rEALIZAr No DIA 24 DE FEvErEIro DE 2019, 
No vALor DE €53,89 (CINQuENTA E TrÊS 
EuroS E oITENTA E NovE CÊNTIMoS), SoLI-
CITADo pELA ASSoCIAçÃo CuLTurAL E Mu-
SICAL DE AvINTES - ACMA
EDoC/2019/7921
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
114, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
06.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa devida pela emissão de licença especial 
de ruído relativa ao evento “9ª Maratona BTT 
Broa d’Avintes”, a realizar no dia 24 de fevereiro 
de 2019, no valor de €53,89 (cinquenta e três 
euros e oitenta e nove cêntimos), solicitado 
pela Associação Cultural e Musical de Avintes - 
ACMA, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“DESFILE DE CArNAvAL Do AGrupAMENTo 
DE ESCoLAS SophIA DE MELLo BrEYNEr”, 

A rEALIZAr No DIA 02 DE MArço DE 2019, 
No vALor DE €26,89 (vINTE E SEIS EuroS 
E oITENTA E NovE CÊNTIMoS), SoLICITADo 
pELo AGrupAMENTo DE ESCoLAS SophIA 
DE MELLo BrEYNEr
EDoC/2019/7066
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
115, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
07.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa devida pela emissão de licença especial 
de ruído relativa ao evento “Desfile de Carnaval 
do Agrupamento de Escolas Sophia de Mello 
Breyner”, a realizar no dia 02 de março de 2019, 
no valor de €26,89 (vinte e seis euros e oitenta 
e nove cêntimos), solicitado pelo Agrupamento 
de Escolas Sophia de Mello Breyner, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvEN-
To “LEILÕES DE ANGArIAçÃo DE FuNDoS 
pArA SÃo MIGuEL DE oLIvAL”, A rEALIZAr 
NoS DIAS 10 DE FEvErEIro, 03 DE MArço, 
07 DE ABrIL, 05 DE MAIo, 02 DE JuNho, 07 
DE JuLho, 04 DE AGoSTo E 01 DE SETEM-
Bro DE 2019, No vALor DE €157,78 (CENTo 
E CINQuENTA E SETE EuroS E SETENTA E 
oITo CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA uNIÃo 
DE FrEGuESIAS DE SANDIM, oLIvAL, LEvEr 
E CrESTuMA
EDoC/2019/9122
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
116, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa devida pela emissão de licença especial 
de ruído relativa ao evento “Leilões de Anga-
riação de Fundos para São Miguel de olival”, 
a realizar nos dias 10 de fevereiro, 03 de mar-
ço, 07 de abril, 05 de maio, 02 de junho, 07 de 
julho, 04 de agosto e 01 de setembro de 2019, 
no valor de €157,78 (cento e cinquenta e sete 
euros e setenta e oito cêntimos), solicitado pela 
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união de Freguesias de Sandim, olival, Lever e 
Crestuma, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“DESFILE DE CArNAvAL”, A rEALIZAr No 
DIA 03 DE MArço DE 2019, No vALor DE 
€52,78 (CINQuENTA E DoIS EuroS E SETEN-
TA E oITo CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA FÁ-
BrICA DA IGrEJA pAroQuIAL DA FrEGuE-
SIA DE SÃo pEDro DE pEDroSo
EDoC/2019/9614
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
117, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa devida pela emissão de licença especial 
de ruído relativa ao evento “Desfile de Carna-
val”, a realizar no dia 03 de março de 2019, no 
valor de €52,78 (cinquenta e dois euros e se-
tenta e oito cêntimos), solicitado pela Fábrica 
da Igreja paroquial da Freguesia de São pedro 
de pedroso, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“FESTA EM hoNrA Do SENhor DoS AFLIToS 
E DA NoSSA SENhorA DA LApA”, A rEALI-
ZAr NoS DIAS 17, 18 E 19 DE MAIo DE 2019, 
No vALor DE €147,90 (CENTo E QuArENTA 
E SETE EuroS E NovENTA CÊNTIMoS), So-
LICITADo pELA uNIÃo DE FrEGuESIAS DE 
SANDIM, oLIvAL, LEvEr E CrESTuMA
EDoC/2019/8995
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
118, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa devida pela emissão de licença espe-
cial de ruído relativa ao evento “Festa em honra 
do Senhor dos Aflitos e da Nossa Senhora da 
Lapa”, a realizar nos dias 17, 18 e 19 de maio de 
2019, no valor de €147,90 (cento e quarenta e 
sete euros e noventa cêntimos), solicitado pela 

união de Freguesias de Sandim, olival, Lever e 
Crestuma, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“DESFILE DE CArNAvAL”, A rEALIZAr No 
DIA 01 DE MArço DE 2019, No vALor DE 
€51,78 (CINQuENTA E uM EuroS E SETENTA 
E oITo CÊNTIMoS), SoLICITADo pELo CEN-
Tro SoCIAL DE CoIMBrÕES
EDoC/2019/9514
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
119, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa devida pela emissão de licença especial 
de ruído relativa ao evento “Desfile de Carna-
val”, a realizar no dia 01 de março de 2019, no 
valor de €51,78 (cinquenta e um euros e setenta 
e oito cêntimos), solicitado pelo Centro Social 
de Coimbrões, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“10 KM AvINTES 2019”, A rEALIZAr No DIA 17 
DE FEvErEIro DE 2019, No vALor DE €53,89 
(CINQuENTA E TrÊS EuroS E oITENTA E 
NovE CÊNTIMoS), SoLICITADo pELo CLuBE 
DE ATLETISMo DE AvINTES
EDoC/2019/3136
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
120, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
taxa devida pela emissão de licença especial de 
ruído relativa ao evento “10 km Avintes 2019”, a 
realizar no dia 17 de fevereiro de 2019, no valor 
de €53,89 (cinquenta e três euros e oitenta e 
nove cêntimos), solicitado pelo Clube de Atle-
tismo de Avintes, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvEN-
To “BAILE DE ANGArIAçÃo DE FuNDoS”, 
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A rEALIZAr NoS DIAS 04 E 05 DE MArço 
DE 2019, No vALor DE €57,39 (CINQuENTA 
E SETE EuroS E TrINTA E NovE CÊNTIMoS), 
SoLICITADo pELA ASSoCIAçÃo pAroQuIAL 
DE oLIvEIrA Do Douro
EDoC/2019/9176
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
121, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa devida pela emissão de licença especial 
de ruído relativa ao evento “Baile de Angaria-
ção de Fundos”, a realizar nos dias 04 e 05 de 
março de 2019, no valor de €57,39 (cinquenta e 
sete euros e trinta e nove cêntimos), solicitado 
pela Associação paroquial de oliveira do Dou-
ro, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“DESFILE DE CArNAvAL”, rEALIZADo No 
DIA 11 DE FEvErEIro DE 2018, No vALor DE 
€52,78 (CINQuENTA E DoIS EuroS E SETEN-
TA E oITo CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA 
uNIÃo DE FrEGuESIAS DE SANDIM, oLIvAL, 
LEvEr E CrESTuMA
EDoC/2019/8699
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
122, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa devida pela emissão de licença especial 
de ruído relativa ao evento “Desfile de Carna-
val”, realizado no dia 11 de fevereiro de 2018, no 
valor de €52,78 (cinquenta e dois euros e se-
tenta e oito cêntimos), solicitado pela união de 
Freguesias de Sandim, olival, Lever e Crestuma, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 
TAXA DEvIDA pELA INSTALAçÃo E FuNCIo-
NAMENTo Do poSTo DE ABASTECIMEN-
To DE CoMBuSTÍvEIS, No MoNTANTE DE 
€1.500,00 (MIL E QuINhENToS EuroS), rE-
LATIvA Ao ANo DE 2018, proC.º 5783/18 – pC 

– FrEGuESIA DE CANELAS, SoLICITADo por 
SoDICANELAS – SupErMErCADoS, LDA
EDoC/2019/6247
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
123, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
29.01.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 votos 
a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.CDS-
-pp, indeferir a reclamação apresentada pela 
SoDICANELAS – Supermercados, Lda., proc.º 
5783/18 – pC, Freguesia de Canelas, relativa ao 
pedido de dispensa de pagamento da taxa de-
vida pela instalação e funcionamento do posto 
de abastecimento de combustíveis e manter o 
despacho do Exmo. Senhor vice-presidente de 
5 de dezembro de 2018, que determinou a noti-
ficação da requerente da liquidação da referida 
taxa, no montante de €1.500,00 (mil e quinhen-
tos euros), relativa ao ano de 2018, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 
TAXA DEvIDA pELA INSTALAçÃo E FuNCIo-
NAMENTo Do poSTo DE ABASTECIMEN-
To DE CoMBuSTÍvEIS, No MoNTANTE DE 
€1.500,00 (MIL E QuINhENToS EuroS), rE-
LATIvA Ao ANo DE 2018, proC.º 5748/18 – pC 
– uNIÃo DE FrEGuESIAS DE GrIJÓ E SEr-
MoNDE, SoLICITADo por ANTorEp – rEv. 
CoMBuSTÍvEIS, LDA
EDoC/2019/7178
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
124, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
01.02.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, indeferir a reclamação apresentada 
pela ANTorEp – rev. Combustíveis, Lda., proc.º 
5748/18 – pC, união de Freguesias de Grijó e 
Sermonde, relativa ao pedido de dispensa de 
pagamento da taxa devida pela instalação e 
funcionamento do posto de abastecimento de 
combustíveis e manter o despacho do Exmo. 
Senhor vice-presidente de 5 de dezembro de 
2018, que determinou a notificação da reque-
rente da liquidação da referida taxa, no mon-
tante de €1.500,00 (mil e quinhentos euros), 
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relativa ao ano de 2018, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 
TAXA DEvIDA pELA INSTALAçÃo E FuNCIo-
NAMENTo Do poSTo DE ABASTECIMEN-
To DE CoMBuSTÍvEIS, No MoNTANTE DE 
€5.000,00 (CINCo MIL EuroS), rELATIvA Ao 
ANo DE 2018, proC.º 5777/18 – pC – uNIÃo 
DE FrEGuESIAS DE pEDroSo E SEIXEZELo, 
SoLICITADo por p.A.GALp. SANTA FÉ
EDoC/2019/7184
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
124, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
01.02.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 
votos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/
pSD.CDS-pp, indeferir a reclamação graciosa 
apresentada pela p.A.GALp. SANTA FÉ, proc.º 
5777/18 – pC, união de Freguesias de pedroso 
e Seixezelo, relativa ao pedido de dispensa de 
pagamento da taxa devida pela instalação e 
funcionamento do posto de abastecimento de 
combustíveis e manter o despacho do Exmo. 
Senhor vice-presidente de 5 de dezembro de 
2018, que determinou a notificação da reque-
rente da liquidação da referida taxa, no mon-
tante de €5.000,00 (cinco mil euros), relativa 
ao ano de 2018, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 
TAXA DEvIDA pELA INSTALAçÃo E FuNCIo-
NAMENTo Do poSTo DE ABASTECIMEN-
To DE CoMBuSTÍvEIS, No MoNTANTE DE 
€1.500,00 (MIL E QuINhENToS EuroS), rE-
LATIvA Ao ANo DE 2018, proC.º 5738/18 – pC 
– uNIÃo DE FrEGuESIAS DE SANDIM, oLI-
vAL, LEvEr E CrESTuMA, SoLICITADo por 
MorEIrA, GoMES & CoSTA, LDA
EDoC/2019/7189
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
125, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
01.02.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, indeferir a reclamação graciosa apre-
sentada por MorEIrA GoMES & CoSTA, proc.º 
5738/18 – pC, união de Freguesias de Sandim, 
olival, Lever e Crestuma, relativa ao pedido de 

dispensa de pagamento da taxa devida pela 
instalação e funcionamento do posto de abas-
tecimento de combustíveis e manter o despa-
cho do Exmo. Senhor vice-presidente de 5 de 
dezembro de 2018, que determinou a notifica-
ção da requerente da liquidação da referida 
taxa, no montante de €1.500,00 (mil e quinhen-
tos euros), relativa ao ano de 2018, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 
TAXA DEvIDA pELA INSTALAçÃo E FuNCIo-
NAMENTo Do poSTo DE ABASTECIMEN-
To DE CoMBuSTÍvEIS, No MoNTANTE DE 
€5.000,00 (CINCo MIL EuroS), rELATIvA Ao 
ANo DE 2018, proC.º 5778/18 – pC – uNIÃo 
DE FrEGuESIAS DE MAFAMuDE E vILAr Do 
pArAÍSo, SoLICITADo por METANoGÁS – 
IMporTAçÃo E DISTrIBuIçÃo DE EQuIpA-
MENToS DE GÁS LDA
EDoC/2019/9121
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
126, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
08.02.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, indeferir o pedido de isenção do paga-
mento da taxa devida pela instalação e funcio-
namento do posto de abastecimento de com-
bustíveis, no montante de €5.000,00 (cinco mil 
euros), relativa ao ano de 2018, apresentado 
por METANoGÁS – IMporTAçÃo E DISTrIBuI-
çÃo DE EQuIpAMENToS DE GÁS LDA, proc.º 
5778/18 – pC, união de Freguesias de Mafamu-
de e vilar do paraíso, e confirmar o despacho 
de 5 de dezembro de 2018 do Exmo. Senhor 
vice-presidente, que determinou a notificação 
da requerente da liquidação deste tributo, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 
TAXA DEvIDA pELA INSTALAçÃo E FuNCIo-
NAMENTo Do poSTo DE ABASTECIMEN-
To DE CoMBuSTÍvEIS, No MoNTANTE DE 
€2.500,00 (DoIS MIL E QuINhENToS EuroS), 
proC.º 5749/18 – pC – uNIÃo DE FrEGuESIAS 
DE GuLpILhArES E vALADArES, SoLICITA-
Do pELA ASSoCIAçÃo huMANITÁrIA BoM-
BEIroS voLuNTÁrIoS DE vALADArES
EDoC/2019/9479
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Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
127, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.02.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar o pedido de dispensa do pa-
gamento da taxa devida pela instalação e fun-
cionamento do posto de abastecimento de 
combustíveis, no montante de €2.500,00 (dois 
mil e quinhentos euros), solicitado pela Asso-
ciação humanitária Bombeiros voluntários de 
valadares, nos termos informados. 
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 
TAXA DEvIDA pELA INSTALAçÃo E FuNCIo-
NAMENTo Do poSTo DE ABASTECIMEN-
To DE CoMBuSTÍvEIS, No MoNTANTE DE 
€5.000,00 (CINCo MIL EuroS), rELATIvA Ao 
ANo DE 2018, proC.º 5704/18 – pC – uNIÃo 
DE FrEGuESIAS DE MAFAMuDE E vILAr Do 
pArAÍSo, SoLICITADo por GESpoST – GEST. 
poSToS ABASTECIMENTo, LDA - rEpSoL
EDoC/2019/9475
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
128, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.02.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, indeferir a reclamação graciosa apre-
sentada por GESpoST – GEST. poSToS ABAS-
TECIMENTo, LDA - rEpSoL, proc.º 5704/18 – 
pC, união de Freguesias de Mafamude e vilar 
do paraíso, relativa ao pedido de dispensa de 
pagamento da taxa devida pela instalação e 
funcionamento do posto de abastecimento de 
combustíveis e manter o despacho do Exmo. 
Senhor vice-presidente de 10 de dezembro de 
2018, que determinou a notificação da reque-
rente da liquidação da referida taxa, no mon-
tante de €5.000,00 (cinco mil euros), relativa 
ao ano de 2018, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 
TAXA DE puBLICIDADE, No vALor DE €150,00 
(CENTo E CINQuENTA EuroS), proC.º 283/11 
– uNIÃo DE FrEGuESIAS DE SANTA MArI-
NhA E SÃo pEDro DA AFurADA, SoLICITA-
Do pELA ASSoCIAçÃo DAS EMprESAS DE 

vINhoS Do porTo
EDoC/2019/59669
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
129, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
06.02.2019”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa de publicidade, no valor de €150,00 
(cento e cinquenta euros), proc.º 283/11, união 
de Freguesias de Santa Marinha e São pedro da 
Afurada, solicitado pela Associação das Empre-
sas de vinhos do porto, nos termos informados.
DIrEITo DE prEFErÊNCIA DoS IMÓvEIS SI-
ToS NA ruA CoNSELhEIro vELoSo DA 
CruZ, Nº 608 E NA ruA TEIXEIrA LopES, Nº 
108, 110, 114 E 116, proC.º 261/19 CErT – uNIÃo 
DE FrEGuESIAS DE MAFAMuDE E vILAr Do 
pArAÍSo, SoLICITADo por QuINTA DA BoEI-
rA – ArTE E CuLTurA, LDA
EDoC/2019/8954
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
130, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
08.02.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar a renúncia ao direito de pre-
ferência, dos imóveis sitos na rua Conselheiro 
veloso da Cruz, nº 608 e na rua Teixeira Lopes, 
nºs 108, 110, 114 e 116, da união de Freguesias 
de Mafamude e vilar do paraíso, por se verificar 
que para o local não existe operação de reabi-
litação urbana aprovada, uma vez que não há 
lugar ao exercício do direito de preferência por 
parte do município, nos termos do nº 3, do ar-
tigo 58º, do Decreto-Lei nº 307/2009, de 23 de 
outubro, alterado pela lei 32/2012, nos termos 
informados.
propoSTA DE ALTErAçÃo DA DELIMITAçÃo 
DE CINCo ÁrEAS DE rEABILITAçÃo urBANA 
CoM DEFINIçÃo DAS ‘Aru AGuDA-GrANJA 
E CAMINho DE FErro ATÉ MIrAMAr’, ‘Aru 
CArvALhoS’, ‘Aru TrANSvErSAL SuL EN-
TrE MoSTEIroS’ E ‘Aru ZoNAS INDuSTrIAIS 
vL11’
EDoC/2019/9868
Foi presente o documento referido em epígra-
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fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
131, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.02.2019”
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura apresentou o documento que a seguir 
se transcreve:
“DECLArAçÃo 
proposta de alteração da delimitação de 5 áreas 
de reabilitação urbana com definição das Aru 
Aguda – Granja e caminho de ferro até Miramar, 
Aru Carvalhos, Aru transversal sul entre Mos-
teiros e Aru Zonas Industriais vL11
Sobre a proposta de alteração dos limites das 
Aru’S questiona-se a Câmara Municipal de vila 
Nova de Gaia acerca da oportunidade e os pas-
sos procedimentais internos que despoletaram 
esta diligência, nomeadamente a clarificação 
acerca das opções contidas, isto é, se foram 
desencadeadas por uma visão política emana-
da por orientação do executivo ou se decorrem 
de um processo sustentado, de índole técnico e 
urbanística. 
Esta interrogação assenta no pressuposto da 
apresentação desta alteração e a sua justifica-
ção, que envolve essencialmente aspetos rela-
tivamente conceptuais, de uma visão alargada 
acerca dos marcos territoriais, como os Mostei-
ros de pedroso e de Grijó, mas com baixa ade-
são a uma visão realista, prática, sustentada e 
eficaz de promoção do investimento privado e 
público. 
Subsiste assim, nesta proposta um certo olhar 
acrítico e indiferenciado, no limite numa base 
artificial de integração geográfica de espaços 
concelhios distintos, onde se unem discursos e 
mecanismos de reabilitação urbana, mas cuja 
concretização e objetivos, pela dimensão geo-
gráfica e heterogeneidade de territórios e es-
truturas urbanas, se revela contraditória. 
por outras palavras, este tipo de ações a co-
berto de uma inclusão de novas áreas de reabi-
litação urbana, serão essencialmente vocacio-
nadas para franquear a abertura de um quadro 
de benefícios fiscais e incentivos financeiros de 
modo relativamente indiscriminado, quer pe-
rante os sujeitos e  sua capacidade contributiva 
quer perante a própria natureza das operações 
urbanísticas e sua localização relativa face ao 
panorama geral do concelho de vila Nova de 

Gaia. 
A capilaridade na definição destes novos limi-
tes das Aru’S, demonstra isso mesmo. o recur-
so a uma formatação já existente em termos de 
estrutura legal para as áreas existentes, onde se 
promove a ampliação dos limites segundo um 
critério de mera economia processual e de de-
senho geométrico, com pouca adesão às reais 
condições urbanas em causa. Mas será que es-
tes meios justificam os fins ou existirão outros 
meios mais adequados? 
Na realidade, o regime das Aru’S visa a dota-
ção de mecanismos por parte das autarquias, 
para a promoção de ações de reabilitação e 
regeneração urbana de territórios em vias de 
degradação, pelo abandono ou pela inadequa-
ção dos usos existentes, ou seja, em acelerada 
estagnação e decadência, principalmente nas 
zonas de génese mais antiga, os vulgares cen-
tros históricos ou similares. Naturalmente que, 
em muitos territórios nacionais, por força da 
desagregação urbana e periférica que subsistiu 
nas últimas décadas, tais fenómenos alastraram 
para zonas de edificação mais recente e con-
temporânea, onde se pode igualmente justificar 
a adoção deste tipo de mecanismos de revita-
lização.
Contudo, nas recentes iniciativas municipais, 
assiste-se a uma transformação deste tipo de 
princípios, onde a proliferação de Aru’S, onde 
genericamente será apenas a iniciativa priva-
da a despoletar os processos de mudança e de 
transformação, de modo avulso e não progra-
mado, não será previsível um impacto relevan-
te, tanto mais que na inexistência de operações 
de reabilitação urbana acessórias, onde este-
jam definidos, quantificados e programados os 
investimentos públicos, estas unidades caduca-
rão no prazo de três anos, nos termos da lei. 
por outro lado, se no caso das áreas industriais 
(em torno da vL11) se entende o impacto posi-
tivo que pode ocorrer ao nível dos benefícios 
fiscais e principalmente na redução de taxas 
municipais em 80%, questiona-se o real inte-
resse na expansão das Aru’S para o caso dos 
Mosteiros, onde parece que o percurso de uma 
delimitação desta natureza visou unicamente 
conceder potenciais reduções para as proprie-
dades contíguas aos mesmos.
Dito de outra forma, aparentemente a Câmara 
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de Gaia descobriu, através da proliferação deste 
modelo, uma forma de atribuição de benefícios 
fiscais e de taxas para todas as operações urba-
nísticas, a coberto de um conjunto de premis-
sas gerais de suposta reabilitação urbana, sem 
contudo existirem indícios sólidos de ações sis-
temáticas de investimentos de origem pública 
que solidifiquem e estruturem a ação dos pri-
vados. Trata-se de uma vulgarização de concei-
tos de reabilitação urbana, que deveriam estar 
associados a territórios, onde pontue a desa-
dequação de usos e a degradação das edifica-
ções, sendo que nos casos presentes, as Aru’s 
incluem espaços dessa natureza, mas principal-
mente zonas de construção contemporânea, 
zonas de expansão ou mesmo espaços com 
programação como loteamentos. Apesar des-
ta diversidade de situações, corre-se o risco de 
serem tratados os benefícios de modo idêntico, 
para operações absolutamente distintas. Trata-
-se de uma visão desequilibrada, pois não tem 
em linha de conta a operação em si (são ad-
mitidas todas, desde a alteração, remodelação 
ou nova identificação ou nova edificação), sem 
distinguir o mérito ou o impacto resultante das 
mesmas, para efeitos de cobrança de taxas mu-
nicipais e respetivos benefícios fiscais, descri-
minando ainda por cima os demais investidores 
e munícipes em outras áreas do concelho, não 
abrangidas por Aru’S.
Tudo isto associado a um estatuto de benefí-
cios fiscais que admite obras de edificação (no-
vas) como ações de reabilitação, estaremos em 
presença de um desvio relevante à primordial 
função e objetivos teóricos deste tipo de regi-
me. Contudo, este é o panorama geral e não se 
pode assinalar que é irregular, mas no limite, é 
uma mudança perversa do que seriam os ini-
ciais conceitos de reabilitação para as zonas 
históricas ou em processo de abandono e de 
desagregação.
Assistindo à transformação destas situações 
como o novo “normal”, onde a exceção é que 
parece constituir a regra, em tese até se pode-
ria delimitar uma área de reabilitação que in-
cluísse todo o concelho, pois não se vislumbram 
diferenças significativas, primeiro entre Aru’S 
e depois nos critérios de diferenciação positi-
va para o restante território não abrangido por 
Aru’S, onde decorrem idênticos problemas, 

segundo a ótica estrita da Câmara, plasmada 
nestes documentos.
Sem prejuízo da potenciação de algum inves-
timento privado que este tipo de fórmulas po-
dem cativar, seria de elementar justiça e perti-
nência avaliar o grau de desenvolvimento das 
ações em curso nas Aru’S, bem como assumir 
claramente uma estratégia clara e concisa de 
atribuição de benefícios, de um modo mais de-
talhado e ajustado às reais vantagens de cada 
operação urbanística, sem esquecer a sua natu-
reza, ao invés da generalizada abertura de uma 
“via verde” de dispensa de taxas municipais e 
de isenção temporária de IMI, IMT e outros be-
nefícios, nem sempre em linha, como é sabido, 
com a visão da própria Autoridade Tributária 
e Aduaneira. Esperamos que este formato não 
apresente assim mais uma medida avulsa, limi-
tada no tempo e na sua execução.
vila Nova de Gaia, 18 de fevereiro de 2019
o Grupo de vereadores do pSD “
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse que este é um assunto 
que, na próxima revisão do pDM, será discutido. 
Disse aproveitar esta oportunidade para agra-
decer a toda a equipa de urbanismo que, apesar 
de tudo o que foi dito, já conseguiu, para além 
da definição geométrica das Aru’S, promover 
três oru’S em zonas de menor densidade de-
mográfica e como instrumento de captação de 
investimento. Que na semana passada, foram 
publicados os dados do emprego, que mos-
tram que graças a esta política de isenções e de 
isenções fiscais, parciais ou totais, o município 
de Gaia mantém vigor do ponto de vista da ca-
pacidade de reabilitação urbana e também do 
ponto de vista da criação de emprego. Que se 
fosse verdade tudo o que o Senhor vereador 
diz, e não é, são tantas as taxas e taxinhas que 
as pessoas já têm que pagar, que ter umas isen-
ções ora por Aru’s ora pelo que quer que seja, 
é o mínimo que os serviços públicos têm obri-
gação de fazer, mesmo que a Autoridade Tri-
butária discorde. Que a Câmara Municipal tem 
autonomia para fazer diferente e deve fazê-lo, 
se isso fôr em prol dos cidadãos, como é o caso. 
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar a proposta de Alteração da 
Delimitação de Cinco Áreas de reabilitação ur-
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bana, com definição das “Aru Aguda-Granja e 
Caminho de Ferro até Miramar”, “Aru Carva-
lhos”, “Aru Transversal Sul entre Mosteiros” e 
“Aru Zonas Industriais vL11”, nos termos infor-
mados.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to a aprovação da Assembleia Municipal.
DESAFETAçÃo Do DoMÍNIo pÚBLICo MuNI-
CIpAL pArA o DoMÍNIo prIvADo MuNICIpAL 
DE uMA pArCELA CoM A ÁrEA DE 122,00M2, 
LoCALIZADA NA ALAMEDA Do CEDro, 
proC.º1438/18 – pL – uNIÃo DE FrEGuESIAS 
DE MAFAMuDE E vILAr Do pArAÍSo – rETI-
FICAçÃo DE CErTIDÃo
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
132, apenas no original.
EDoC/2018/46540
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.02.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar a desafetação do domínio pú-
blico municipal para o domínio privado muni-
cipal de uma parcela com a área de 122,00m2, 
localizada na Alameda do Cedro, na extinta fre-
guesia de Mafamude, omissa à matriz predial 
e omissa na Conservatória do registo predial, 
uma vez que, apesar de provir do prédio nº 288, 
da extinta freguesia de Mafamude (anterior-
mente descrito sob o nº 48253), sobre o qual 
foi construído o Bairro do Cedro, no final dos 
anos 60, as áreas do domínio público não estão 
sujeitas a registo predial. Na referida parcela de 
terreno, encontra-se construído um conjunto de 
garagens, apresentando as seguintes confron-
tações: Norte: arruamento sem designação; Sul: 
Arruamento sem designação; Nascente: Arrua-
mento sem designação; poente: Arruamento 
sem designação - proc.º1438/18 – pL, união de 
Freguesias de Mafamude e vilar do paraíso, nos 
termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to a aprovação da Assembleia Municipal.
DESAFETAçÃo Do DoMÍNIo pÚBLICo MuNI-
CIpAL pArA o DoMÍNIo prIvADo MuNICIpAL 
DE uMA pArCELA CoM A ÁrEA DE 219,00M2, 
LoCALIZADA NA ALAMEDA Do CEDro, 
proC.º1441/18 – pL – uNIÃo DE FrEGuESIAS 
DE MAFAMuDE E vILAr Do pArAÍSo – rETI-

FICAçÃo DE CErTIDÃo
EDoC/2018/48731
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
133 apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.02.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar a desafetação do domínio pú-
blico municipal para o domínio privado muni-
cipal de uma parcela com a área de 219,00m2, 
localizada na Alameda do Cedro, na extinta fre-
guesia de Mafamude, omissa à matriz predial 
e omissa na Conservatória do registo predial, 
uma vez que, apesar de provir do prédio nº 288, 
da extinta freguesia de Mafamude (anterior-
mente descrito sob o nº 48253), sobre o qual 
foi construído o Bairro do Cedro, no final dos 
anos 60, as áreas do domínio público não es-
tão sujeitas a registo predial. Na referida parce-
la de terreno, encontra-se construído um con-
junto de garagens, apresentando as seguintes 
confrontações: Norte: Alameda do Cedro; Sul: 
Arruamento sem designação; Nascente: Arrua-
mento sem designação; poente: Arruamento 
sem designação - proc.º1441/18 – pL, união de 
Freguesias de Mafamude e vilar do paraíso, nos 
termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to a aprovação da Assembleia Municipal.
DESAFETAçÃo Do DoMÍNIo pÚBLICo MuNI-
CIpAL pArA o DoMÍNIo prIvADo MuNICIpAL 
DE uMA pArCELA CoM A ÁrEA DE 113,00M2, 
LoCALIZADA NA ALAMEDA Do CEDro, 
proC.º1439/18 – pL – uNIÃo DE FrEGuESIAS 
DE MAFAMuDE E vILAr Do pArAÍSo – rETI-
FICAçÃo DE CErTIDÃo
EDoC/2018/46461
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
134, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.02.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar a desafetação do domínio pú-
blico municipal de uma parcela com a área de 
113,00m2, localizada na Alameda do Cedro, na 
extinta freguesia de Mafamude, omissa à matriz 



Avisos e editAis

Nº 100 | fevereiro 2019 | BoLetiM MUNiCiPAL

62

predial e omissa na Conservatória do registo 
predial, uma vez que, apesar de provir do pré-
dio nº 288, da extinta freguesia de Mafamude 
(anteriormente descrito sob o nº 48253), sobre 
o qual foi construído o Bairro do Cedro, no fi-
nal dos anos 60, as áreas do domínio público 
não estão sujeitas a registo predial. Na referida 
parcela de terreno, encontra-se construído um 
conjunto de garagens, apresentando as seguin-
tes confrontações: Norte: Alameda do Cedro; 
Sul: Arruamento sem designação; Nascente: Ar-
ruamento sem designação; poente: Arruamen-
to sem designação - proc.º1439/18 – pL, união 
de Freguesias de Mafamude e vilar do paraíso, 
nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to a aprovação da Assembleia Municipal.
DESAFETAçÃo Do DoMÍNIo pÚBLICo MuNI-
CIpAL pArA o DoMÍNIo prIvADo MuNICIpAL 
DE uMA pArCELA CoM A ÁrEA DE 742,00M2, 
LoCALIZADA NA ALAMEDA Do CEDro, 
proC.º1443/18 – pL – uNIÃo DE FrEGuESIAS 
DE MAFAMuDE E vILAr Do pArAÍSo – rETI-
FICAçÃo DE CErTIDÃo
EDoC/2018/49662
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
135, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.02.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar a desafetação do domínio pú-
blico municipal de uma parcela com a área de 
742,00m2, localizada na Alameda do Cedro, na 
extinta freguesia de Mafamude, omissa à matriz 
predial e omissa na Conservatória do registo 
predial, uma vez que, apesar de provir do pré-
dio nº 288, da extinta freguesia de Mafamude 
(anteriormente descrito sob o nº 48253), sobre 
o qual foi construído o Bairro do Cedro, no fi-
nal dos anos 60, as áreas do domínio público 
não estão sujeitas a registo predial. Na referida 
parcela de terreno, encontra-se construído um 
conjunto de garagens, apresentando as seguin-
tes confrontações: Norte: Faixa de proteção à 
A1/IC2; Sul: Alameda do Cedro; Nascente: Ma-
nuel Armindo Amaral oliveira Dias; poente: Ala-
meda do Cedro - proc.º1443/18 – pL, união de 
Freguesias de Mafamude e vilar do paraíso, nos 

termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to a aprovação da Assembleia Municipal.
DESAFETAçÃo Do DoMÍNIo pÚBLICo MuNI-
CIpAL pArA o DoMÍNIo prIvADo MuNICIpAL 
DE uMA pArCELA CoM A ÁrEA DE 106,00M2, 
LoCALIZADA NA ALAMEDA Do CEDro, 
proC.º1437/18 – pL – uNIÃo DE FrEGuESIAS 
DE MAFAMuDE E vILAr Do pArAÍSo – rETI-
FICAçÃo DE CErTIDÃo
EDoC/2018/46466
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
136, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.02.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar a desafetação do domínio pú-
blico municipal de uma parcela com a área de 
106,00m2, localizada na Alameda do Cedro, na 
extinta freguesia de Mafamude, omissa à matriz 
predial e omissa na Conservatória do registo 
predial, uma vez que, apesar de provir do pré-
dio nº 288, da extinta freguesia de Mafamude 
(anteriormente descrito sob o nº 48253), sobre 
o qual foi construído o Bairro do Cedro, no fi-
nal dos anos 60, as áreas do domínio público 
não estão sujeitas a registo predial. Na referi-
da parcela de terreno, encontra-se construído 
um conjunto de garagens, apresentando as se-
guintes confrontações: Norte: Arruamento sem 
designação; Sul: Arruamento sem designação; 
Nascente: Arruamento sem designação; poen-
te: Arruamento sem designação - proc.º1437/18 
– pL, união de Freguesias de Mafamude e vilar 
do paraíso, nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to a aprovação da Assembleia Municipal.
DESAFETAçÃo Do DoMÍNIo pÚBLICo MuNI-
CIpAL pArA o DoMÍNIo prIvADo MuNICIpAL 
DE uMA pArCELA CoM A ÁrEA DE 786,00M2, 
LoCALIZADA NA ALAMEDA Do CEDro, 
proC.º1415/18 – pL – uNIÃo DE FrEGuESIAS 
DE MAFAMuDE E vILAr Do pArAÍSo – rETI-
FICAçÃo DE CErTIDÃo
EDoC/2018/46469
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
137, apenas no original.
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Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.02.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar a desafetação do domínio pú-
blico municipal de uma parcela com a área de 
786,00m2, localizada na Alameda do Cedro, na 
extinta freguesia de Mafamude, omissa à matriz 
predial e omissa na Conservatória do registo 
predial, uma vez que, apesar de provir do pré-
dio nº 288, da extinta freguesia de Mafamude 
(anteriormente descrito sob o nº 48253), sobre 
o qual foi construído o Bairro do Cedro, no fi-
nal dos anos 60, as áreas do domínio público 
não estão sujeitas a registo predial. Na referida 
parcela de terreno, encontra-se construído um 
conjunto de garagens, apresentando as seguin-
tes confrontações: Norte: Alameda do Cedro; 
Sul: rua Ferreira de Castro; Nascente: Alameda 
do Cedro; poente: Manuel pereira Nunes e Aní-
bal Silva pereira - proc.º1415/18 – pL, união de 
Freguesias de Mafamude e vilar do paraíso, nos 
termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to a aprovação da Assembleia Municipal.
DESAFETAçÃo Do DoMÍNIo pÚBLICo MuNI-
CIpAL pArA o DoMÍNIo prIvADo MuNICIpAL 
DE uMA pArCELA CoM A ÁrEA DE 386,00M2, 
LoCALIZADA NA ALAMEDA Do CEDro, 
proC.º1422/18 – pL – uNIÃo DE FrEGuESIAS 
DE MAFAMuDE E vILAr Do pArAÍSo – rETI-
FICAçÃo DE CErTIDÃo
EDoC/2018/46449
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
138, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.02.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar a desafetação do domínio pú-
blico municipal de uma parcela com a área de 
386,00m2, localizada na Alameda do Cedro, na 
extinta freguesia de Mafamude, omissa à matriz 
predial e omissa na Conservatória do registo 
predial, uma vez que, apesar de provir do pré-
dio nº 288, da extinta freguesia de Mafamude 
(anteriormente descrito sob o nº 48253), sobre 
o qual foi construído o Bairro do Cedro, no fi-
nal dos anos 60, as áreas do domínio público 

não estão sujeitas a registo predial. Na referida 
parcela de terreno, encontra-se construído um 
conjunto de garagens, apresentando as seguin-
tes confrontações: Norte: Arruamento sem de-
signação; Sul: Linha de água; Nascente: Arrua-
mento sem designação; poente: Maria Manuela 
Ferreira Maciel - proc.º1422/18 – pL, união de 
Freguesias de Mafamude e vilar do paraíso, nos 
termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to a aprovação da Assembleia Municipal.
DESAFETAçÃo Do DoMÍNIo pÚBLICo MuNI-
CIpAL pArA o DoMÍNIo prIvADo MuNICIpAL 
DE uMA pArCELA CoM A ÁrEA DE 68,00M2, 
LoCALIZADA NA ALAMEDA Do CEDro, 
proC.º1435/18 – pL – uNIÃo DE FrEGuESIAS 
DE MAFAMuDE E vILAr Do pArAÍSo – rETI-
FICAçÃo DE CErTIDÃo
EDoC/2018/46458
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
139, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.02.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar a desafetação do domínio pú-
blico municipal de uma parcela com a área de 
68,00m2, localizada na Alameda do Cedro, na 
extinta freguesia de Mafamude, omissa à matriz 
predial e omissa na Conservatória do registo 
predial, uma vez que, apesar de provir do pré-
dio nº 288, da extinta freguesia de Mafamude 
(anteriormente descrito sob o nº 48253), sobre 
o qual foi construído o Bairro do Cedro, no fi-
nal dos anos 60, as áreas do domínio público 
não estão sujeitas a registo predial. Na referida 
parcela de terreno, encontra-se construído um 
conjunto de garagens, apresentando as seguin-
tes confrontações: Norte: Alameda do Cedro; 
Sul: Arruamento sem designação; Nascente: Ar-
ruamento sem designação; poente: Arruamen-
to sem designação - proc.º1435/18 – pL, união 
de Freguesias de Mafamude e vilar do paraíso, 
nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to a aprovação da Assembleia Municipal.
DESAFETAçÃo Do DoMÍNIo pÚBLICo MuNI-
CIpAL pArA o DoMÍNIo prIvADo MuNICIpAL 
DE uMA pArCELA CoM A ÁrEA DE 234,00M2, 
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LoCALIZADA No BAIrro Do CEDro, proC.
º1421/18 – pL – uNIÃo DE FrEGuESIAS DE MA-
FAMuDE E vILAr Do pArAÍSo – rETIFICA-
çÃo DE CErTIDÃo
EDoC/2018/46463
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
140, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.02.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar a desafetação do domínio pú-
blico municipal de uma parcela com a área de 
234,00m2, localizada no Bairro do Cedro, em 
arruamento ainda sem designação, na extinta 
freguesia de Mafamude, omissa à matriz predial 
e omissa na Conservatória do registo predial, 
uma vez que, apesar de provir do prédio nº 288, 
da extinta freguesia de Mafamude (anterior-
mente descrito sob o nº 48253), sobre o qual 
foi construído o Bairro do Cedro, no final dos 
anos 60, as áreas do domínio público não es-
tão sujeitas a registo predial. Na referida parce-
la de terreno, encontra-se construído um con-
junto de garagens, apresentando as seguintes 
confrontações: Norte: rua Ferreira de Castro; 
Sul: Arruamento sem designação; Nascente: 
Arruamento sem designação; poente: rua do 
pinhal- proc.º1421/18 – pL, união de Freguesias 
de Mafamude e vilar do paraíso, nos termos in-
formados.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to a aprovação da Assembleia Municipal.
DESAFETAçÃo Do DoMÍNIo pÚBLICo Mu-
NICIpAL pArA o DoMÍNIo prIvADo MuNI-
CIpAL DE uMA pArCELA CoM A ÁrEA DE 
206,00M2, LoCALIZADA NA ALAMEDA Do 
CEDro, proC.º1428/18 – pL – uNIÃo DE FrE-
GuESIAS DE MAFAMuDE E vILAr Do pArAÍ-
So – rETIFICAçÃo DE CErTIDÃo
EDoC/2018/46470
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
141, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.02.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar a desafetação do domínio pú-

blico municipal de uma parcela com a área de 
206,00m2, localizada na Alameda do Cedro, na 
extinta freguesia de Mafamude, omissa à matriz 
predial e omissa na Conservatória do registo 
predial, uma vez que, apesar de provir do pré-
dio nº 288, da extinta freguesia de Mafamude 
(anteriormente descrito sob o nº 48253), sobre 
o qual foi construído o Bairro do Cedro, no fi-
nal dos anos 60, as áreas do domínio público 
não estão sujeitas a registo predial. Na referida 
parcela de terreno, encontra-se construído um 
conjunto de garagens, apresentando as seguin-
tes confrontações: Norte: Alameda do Cedro; 
Sul: Arruamento sem designação; Nascente: Ar-
ruamento sem designação; poente: Arruamen-
to sem designação- proc.º1428/18 – pL, união 
de Freguesias de Mafamude e vilar do paraíso, 
nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to a aprovação da Assembleia Municipal.
DESAFETAçÃo Do DoMÍNIo pÚBLICo MuNI-
CIpAL pArA o DoMÍNIo prIvADo MuNICIpAL 
DE uMA pArCELA CoM A ÁrEA DE 171,00M2, 
LoCALIZADA NA ALAMEDA Do CEDro, 
proC.º1436/18 – pL – uNIÃo DE FrEGuESIAS 
DE MAFAMuDE E vILAr Do pArAÍSo – rETI-
FICAçÃo DE CErTIDÃo
EDoC/2018/46453
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
142, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.02.2019”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar a desafetação do domínio pú-
blico municipal de uma parcela com a área de 
171,00m2, localizada na Alameda do Cedro, na 
extinta freguesia de Mafamude, omissa à matriz 
predial e omissa na Conservatória do registo 
predial, uma vez que, apesar de provir do pré-
dio nº 288, da extinta freguesia de Mafamude 
(anteriormente descrito sob o nº 48253), sobre 
o qual foi construído o Bairro do Cedro, no fi-
nal dos anos 60, as áreas do domínio público 
não estão sujeitas a registo predial. Na referi-
da parcela de terreno, encontra-se construído 
um conjunto de garagens, apresentando as se-
guintes confrontações: Norte: Arruamento sem 
designação; Sul: Arruamento sem designação; 
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Nascente: Arruamento sem designação; poen-
te: Arruamento sem designação- proc.º1436/18 
– pL, união de Freguesias de Mafamude e vilar 
do paraíso, nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to a aprovação da Assembleia Municipal.

DiverSoS
Foi presente o rESuMo DIÁrIo DE TESourA-
rIA que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
143, apenas no original.
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues deu início à INTErvENçÃo 
DoS MuNÍCIpES:
Maria Júlia Gomes vieira Leite, freguesia de 
Santa Marinha – Solicitou uma habitação social 
porque se encontra desempregada e recebe 
um rendimento Social de Inserção, no valor de 
189 euros. Disse encontrar-se inscrita na Gaiurb 
para obtenção de uma habitação social, estan-
do na 59ª posição da lista de classificação pro-
visória. Que terá recebido uma ordem judicial 
de despejo até ao dia 26 de Fevereiro de 2019.  
Lígia Maria pereira da Silva, freguesia de Gulpi-
lhares – referiu-se a um processo que entrou 
na Gaiurb em 2011. Que na vistoria feita em 
2012, foi referido que era necessário proceder-
-se à reparação e ou substituição das placas de 
amianto, que fazem a fronteira com a sua casa. 
Que fez as obras e, neste momento, a casa está 
a ficar novamente deteriorada e há 2 semanas, 
com as chuvas, as placas continuaram a soltar-
-se, para a via pública. Que o processo de 2011 
terá sido arquivado, passando a tramitar atra-
vés do processo nº 1025/vT/2017, na sequência 
de um pedido de vistoria solicitado por um dos 
inquilinos. Disse ter a casa destruída e que se 
nada se fizer, o teto irá ruir de novo. Disse haver 
falta de vontade dos proprietários do prédio ao 
lado da casa onde habita, para a resolução da 
questão.
Maria Idália pereira de Sousa, freguesia de vilar 
de Andorinho – Solicitou uma resposta por par-
te da Câmara ao seu pedido de uma habitação 
social, que terá apresentado na Gaiurb.
Maria Fernanda Gomes pereira, freguesia de 
Mafamude – referiu-se a obras que estão a efe-
tuar por baixo do prédio onde habita, que lhe 
estão a causar vários transtornos. referiu-se 

aos dejetos de animais domésticos, que proli-
feram na via pública, sem que os respetivos do-
nos os limpem. 
Manuel Gaudêncio da Costa Teixeira, freguesia 
de Mafamude – Disse que tem sido maltratado 
pela Câmara Municipal de Gaia, nomeadamen-
te, pelo Senhor presidente, perguntando por 
que razão o Secretário do Senhor presidente da 
Câmara de Gaia, Sr. António rocha, recebe um 
cidadão numa esquadra da pSp. Que a segunda 
questão diz respeito às várias reclamações que 
apresentou na Câmara, referentes à colocação 
de passadeiras nas vias públicas, às quais não 
obteve qualquer resposta. 
Cristina raquel Torres Ferreira, freguesia de vi-
lar de Andorinho – Solicitou uma habitação so-
cial, uma vez que reside com a sua sogra sem 
condições de habitabilidade e possui um filho 
com paralisia cerebral.
Manuel Filipe Magalhães oliveira Lima, fregue-
sia de oliveira do Douro – Disse que terá solici-
tado na Gaiurb a transferência de bairro social, 
mas até à data ainda não obteve qualquer res-
posta.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse que, por princípio, o 
presidente da Câmara não atende diretamente 
assuntos sobre habitação. Que os atendimentos 
que o presidente da Câmara tem que fazer são 
atendimentos individuais e não públicos. Disse 
que a questão da habitação é muito sensível e 
ao presidente da Câmara compete criar as con-
dições para construir mais casas e, para quan-
do não é possível construir, criar outros progra-
mas. Que no concelho de Gaia, neste momento, 
há um programa em curso que é um programa 
de apoio ao arrendamento, nomeadamente, 
para casais jovens que tenham arrendamentos 
mais caros e que tenham uma situação socioe-
conómica mais desfavorecida. Que o referido 
programa comparticipa o montante do arren-
damento e a Câmara Municipal, brevemente, irá 
apresentar as novas zonas de construção, isto 
é, um pacote de cerca de 500 novas casas, des-
tinadas a alojar famílias. Que será uma emprei-
tada sem prédios, concretizada no modelo de 
“moradias”, com outro tipo de conforto e com 
outro tipo de impacto na vida das pessoas, cen-
tralizadas em zonas com transportes públicos 
e próximas de escolas. Que ao presidente da 
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Câmara compete criar as condições, para ten-
tar resolver esta questão, que não é da respon-
sabilidade da Câmara. Disse que as Câmaras 
Municipais estão há muitos anos a substituir-se 
ao Estado, no que diz respeito à habitação e 
as Áreas Metropolitanas, em concreto, estão a 
viver um processo de perda de habitação, por 
efeito da pouca vontade que os proprietários 
têm em renovar o contrato, porque querem uti-
lizar as casas ou para alojamento local ou para 
fazer contratos com outras características e 
mais vantajosos. Que o alojamento local está a 
transformar-se numa verdadeira praga de con-
taminação do custo das habitações e as pes-
soas ficam sem a casa por estas razões. Que 
não é a Câmara a responsável direta, mas sim 
a Segurança Social e o Iru, só que estas insti-
tuições não têm “rosto” e as pessoas recorrem 
às Câmaras. Que a entrega da casa é feita com 
todo o rigor técnico e não pode privilegiar nin-
guém só porque vem a uma reunião pública de 
Câmara.  
relativamente à intervenção da D. Maria Júlia 
Gomes vieira Leite disse que a Senhora habi-
tava tranquilamente a sua casa com os seus 
pais, que entretanto faleceram e o proprietário 
não autoriza a transição do arrendamento. Dis-
se que o motivo é evidente, ou seja, a Calçada 
da Serra é turisticamente apetecível e uma casa 
que tinha uma renda de X, vai passar a ter uma 
renda muito superior, havendo uma lógica de 
oportunismo que não protege os cidadãos. Que 
as casas da Câmara quando foram criadas, fo-
ram para resolver situações de zonas abarraca-
das, de bairros de lata, não foi para resolver si-
tuações de pessoas que transitam do mercado 
de arrendamento e que não têm possibilidade 
económica para lá voltar. Que quem tem de tra-
tar destas situações é a Segurança Social, mas 
isso não acontece e quando trata, manda as 
pessoas para as pensões. Que o presidente da 
Câmara não tem poder nem capacidade para 
atribuir uma habitação a cada pessoa que ve-
nha à reunião de Câmara e também não é justo 
passa-las à frente de outros, que também têm 
as suas dificuldades e carências. Disse que soli-
citou a reapreciação deste processo, mas, num 
Município que tem mais de mil famílias em lista 
de espera, não pode dizer às técnicas que pas-
sem à frente a Srª Munícipe só porque esteve 

na reunião de Câmara. Que tentará encontrar 
alternativas no mercado do arrendamento, para 
instalar as pessoas, comparticipando a Câmara 
no arrendamento. 
relativamente à intervenção da D. Maria Idália 
pereira de Sousa disse não haver alteração da 
situação, pelo que, não terá mais nada a acres-
centar, a não ser que está numa posição bem 
favorável. Que, neste momento, estão a ser pre-
paradas cerca de 40 habitações para serem en-
tregues pela ordem que tecnicamente é possí-
vel. 
No que diz respeito à intervenção da D. Cristina 
raquel Torres Ferreira, disse que mal haja uma 
informação sobre a questão, ela será transmi-
tida, através da assistente social. Disse admitir 
que a situação tenha de ser reanalisada, porque 
existe mais uma criança.  
No que diz respeito à intervenção do Sr. Manuel 
Filipe Magalhães oliveira Lima disse tratar-se 
de um pedido de transferência. Que o Sr. Muní-
cipe fez o 1º pedido de transferência e quando 
era possível fazê-la, o Sr. Munícipe violava o re-
gulamento por ter dívidas em atraso. Que, pre-
sentemente, está tudo regularizado e, segundo 
o relatório que possui, o Sr. Munícipe está em 
condições de voltar para a habitação e tentar a 
permuta, mas ela só se concretiza se a Câma-
ra tiver uma habitação livre noutro local. Dis-
se haver algumas casas devolutas nos bairros 
sociais, obrigatórias por Lei, que se destinam 
a situações de emergências, como por exem-
plo, um cataclismo, uma situação de gravidade 
qualquer de solidariedade, etc, pelo que, não 
podem ser ocupadas.  
relativamente à intervenção da D. Maria Fer-
nanda Gomes pereira deu razão à Senhora Mu-
nícipe, porque, presentemente, é moda todos 
serem amigos dos animais, no entanto, quando 
saem para passear os animais, aquilo que eles 
deixam de rasto, quem quiser que limpe. Que 
isto acontece nas vias públicas e nos jardins pú-
blicos ondem brincam crianças. Que enquanto 
não houver a consciência de que ter um animal, 
não é ter um brinquedo e enquanto não houver 
a disponibilidade de cada um de nós, para di-
zer às pessoas que está mal o comportamento 
que estão a ter, nunca se terá uma sociedade 
correta. 
relativamente à intervenção da D. Lígia Maria 
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pereira da Silva disse que compilou um proces-
so que lhe fará chegar. Que, neste momento, a 
documentação existente é suficiente para lhe 
poder responder. 
No que diz respeito à intervenção do Sr. Manuel 
Gaudêncio da Costa Teixeira disse que face ao 
que foi referido pelo Sr. Munícipe e pela espe-
cificidade do caso, abstêm-se de qualquer co-
mentário que não sejam por escrito e que fará 
chegar ao Sr. Munícipe. 
E nada mais havendo a tratar, quando eram 17 
horas e 50 minutos, o Senhor presidente da Câ-
mara declarou encerrada a reunião, da qual se 
elaborou a presente ata aprovada, por unani-
midade, nos termos do disposto no nº 1 do art.º 
34.º do CpA e no nº. 1 do art. 57º do Anexo I da 
Lei nº. 75/2013, de 12 de Setembro, bem como 
do n.º 1 do art. 11.º do regimento da Câmara 
Municipal de vila Nova de Gaia, aprovado pelo 
Executivo na sua reunião de 2019.01.21. 
E eu, Manuela Fernanda da rocha Garrido, Di-
retora Municipal de Administração e Finanças e 
Secretária da presente reunião, a subscrevi.
o presidente da Câmara, (Eduardo vítor rodri-
gues)

C.1. DeSPACHoS

DeSPACHo N.º 2/2019
Mobilidades intercarreiras e intercategorias - 

2019
Considerando que,
1. Quando haja conveniência para o interesse 
público, designadamente quando a economia, 
a eficácia e a eficiência dos órgãos ou serviços 
o imponham, os trabalhadores podem ser sujei-
tos a mobilidade, podendo esta operar-se den-
tro do mesmo órgão ou serviço;
2. A mobilidade reveste as modalidades de mo-
bilidade na categoria e mobilidade intercarrei-
ras ou categorias, sendo que a mobilidade in-
tercarreiras ou categorias pode operar-se para 
o exercício de funções não inerentes à catego-
ria de que o trabalhador ê titular e inerentes a 
categoria superior da mesma carreira;
3. os trabalhadores a seguir identificados têm 
vindo a exercer funções de complexidade supe-
rior à da carreira ou categoria em que se encon-
tram integrados, contribuindo dessa forma para 
o desenvolvimento da eficácia e eficiência dos 
serviços a que se encontram vinculados;
4. Se pretende manter e reforçar a qualidade do 
serviço público prestado aos Munícipes, através 
de respostas céleres e com qualidade, conside-
rando ser basilar o aproveitamento racional e 
valorização dos recursos humanos do Municí-
pio que contribuem para aquele desiderato;
5. A existência de postos de trabalho não ocu-
pados no mapa de pessoal em vigor;
Determino, no exercício da competência pre-
vista na alínea a), do n.º 2, do artigo 35° da Lei 
75/2013, de 12 de Setembro, as mobilidades in-
tercarreiras e intercategorias e dos seguintes 
trabalhadores,
a) para a carreira de assistente técnico, catego-
ria de coordenador técnico, o trabalhador pe-
dro Manuel Ferreira Teixeira;
b) para a categoria e carreira de assistente téc-
nico os trabalhadores Ana Cristina Fernandes 
Eira Seabra, Isaías Cancela e Silva, João Manuel 
Silva Fernandes e Joaquim António rodrigues 
pereira.
c) para a categoria e carreira técnico superior 
os trabalhadores Ana paula Teixeira Carvalho, 
Carla Maria Martins Luzia, Célia Maria Fonse-
ca Dionísio, Jaime Miguel Trigo Costa Barreira, 

C. DESpAChoS E orDENS DE SErvIço
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Joana Maria pereira Soares, Júlio Manuel de oli-
veira pinheiro, paula Maria dos Santos Fonseca, 
paulo Alexandre Moreira dos Santos Cardoso e 
vítor Manuel Calé Solteiro.
6. As mobilidades ora determinadas produzem 
efeitos na presente data;
7. os identificados trabalhadores mantêm-se 
integrados nas unidades e subunidade orgâni-
cas a que se encontram afetos;
8. para determinação da remuneração, cumprir-
-se-á o estabelecido no artigo 153° da LGTFp, 
aprovada em anexo à Lei 35/2014, de 20 de ju-
nho, em conjugação com o n.° 5 do artigo 16° 
da Lei 71/2018, de 31 de dezembro;
9. o necessário cabimento orçamental encon-
tra-se assegurado através da classificação eco-
nómica 01010401.
Município de vila Nova de Gaia, 1 de fevereiro 
de 2019.
o presidente da Câmara, (Eduardo vítor rodri-
gues)

DeSPACHo N.º 3/2019
Considerando,
1. A alteração introduzida ao artigo 62° da Lei 
n.º 50/2012, de 31 de agosto, que aprova o regi-
me jurídico da atividade empresarial local e das 
suas participações sociais, pelo artigo 305° da 
Lei n ° 71/2018, de 31 de dezembro, que aprovou 
o orçamento do Estado para 2019;
2. Que o n.º 18° do citado artigo 62° estabelece 
que os trabalhadores de empresa local que fo-
ram integrados no mapa de pessoal do municí-
pio na base da carreira, na sequência de proce-
dimento concursal, têm direito à contagem do 
tempo de serviço prestado por tempo indeter-
minado ao serviço da empresa, para efeitos de 
antiguidade e de alteração do posicionamento 
remuneratório, devendo aplicar-se a conversão 
estabelecida no artigo 113° da Lei n.º 12-A/2008, 
de 27 de fevereiro;
Determino,
I. Que o Departamento de pessoal proceda ao 
levantamento da informação relativa aos tra-
balhadores que foram integrados no mapa de 
pessoal do Município na base da carreira, na se-
quência dos procedimentos concursais que fo-
ram autorizados na pendência do processo de 
dissolução e de liquidação da empresa muni-
cipal GAIANIMA, Equipamentos Municipais EM;

II. Que se apure, junto dos respetivos processos 
individuais, o tempo de serviço prestado por 
tempo indeterminado ao serviço daquela em-
presa, considerando-o para efeitos de antigui-
dade;
III. Que esse tempo de serviço seja igualmente 
considerado para efeitos de alteração do posi-
cionamento remuneratório, devendo, para tan-
to, ser desenvolvido o procedimento previsto 
no artigo 113° da Lei 12-A/2008, de 27 de feve-
reiro.
Município de vila Nova de Gaia, 1 de fevereiro 
de 2019.
o presidente da Câmara, (Eduardo vítor rodri-
gues)

DeSPACHo N.º 4/DMeP/2019
Tendo em vista acautelar o normal funciona-
mento dos serviços durante a minha ausência, 
a partir de 31 de janeiro de 2019 e enquanto 
perdurar o impedimento, nos termos do dispos-
to no artigo 42° do Código de procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015 de 7 de janeiro, delego transitoriamente 
as minhas competências próprias e subdelega-
das, no Sr. Arq. rui Manuel Bastos Ferreira, Téc-
nico Superior desta Divisão.
Nas ausências e impedimentos do Sr. Arq. rui 
Manuel Bastos Ferreira, as minhas competên-
cias próprias e subdelegadas ficam delegadas 
transitoriamente no Sr. Eng.º pedro Miguel ro-
drigues henriques Marques, igualmente Técni-
co Superior desta Divisão.
vila Nova de Gaia, 30 de janeiro de 2019
A Chefe da Divisão de Manutenção de Espaços 
públicos,
(helga Nair, Eng.ª)

DeSPACHo N.º 5/DMe/2019
Nos termos e para os efeitos do disposto no ar-
tigo 42.º do Código de procedimento Adminis-
trativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, 
de 7 de janeiro, durante a minha ausência, de-
lego transitoriamente as minhas competências 
próprias e subdelegadas, no Senhor Eng.º Ed-
gar Amílcar vidinhas Correia, Técnico Superior.
vila Nova de Gaia, 19 de fevereiro de 2019
A Chefe da Divisão de Manutenção de Equipa-
mentos, (Eng.ª rosa Dias)
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DeSPACHo N.º 6/DC-GM/2019
Considerando,
A subdelegação de Competências que me foi 
conferida pela Senhora Diretora Municipal, Dr.ª 
Manuela Garrido, pelo Despacho n.º 22/DM-
-MG/2018, de 19 de abril;
Que de acordo com o estabelecido no supraci-
tado despacho de delegação de competências, 
foi-me expressamente concedida a faculdade 
de subdelegação.
Assim,
1. Subdelego  na Senhora Chefe de  Divisão de 
Contratos e  protocolos,  Dra. Fernanda ribei-
ro, com poderes de subdelegação, as seguintes 
competências:
1.1. Genericamente despachar todos os assuntos 
de mero expediente da área da Divisão, bem 
como, neste âmbito, assinar a respetiva corres-
pondência;
1.2. Encaminhar diretamente para os serviços 
da Direção Municipal ou para os serviços requi-
sitantes, todos os pedidos de junção de docu-
mentos, de esclarecimento, pareceres ou ou-
tros, necessários à elaboração/tramitação de 
procedimentos ou à elaboração de proposta de 
despacho final;
1.3. promover, após deliberação dos órgãos 
competentes, os procedimentos necessários 
à publicitação e monitorização dos contratos/
protocolos;
1.4. proceder à centralização dos contratos 
cujos procedimentos forem tramitados pela Di-
visão de acordo com as competências fixadas 
na Estrutura Nuclear e Flexível da Câmara Mu-
nicipal;
1.5. No âmbito da Divisão e em matéria de re-
cursos humanos, praticar os seguintes atos:
II. Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes 
decisões
relativas a férias com respeito pelo interesse do 
serviço;
III. Justificar faltas.
2. Subdelego na técnica superior, Dr.ª Susana 
Barbosa, no âmbito da Divisão de Contratação 
de Empreitadas, as seguintes competências:
2.1. Genericamente despachar todos os assun-
tos de mero expediente da área da Divisão, 
bem como, neste âmbito, assinar a respetiva 
correspondência;
2.2. rececionar e encaminhar para serviços da 

Direção Municipal ou para os serviços requisi-
tantes, para análise e tratamento, toda a corres-
pondência recebida e os pedidos de junção de 
documentos, pareceres ou outros necessários à 
elaboração/tramitação de procedimentos ou à 
elaboração de proposta de despacho final;
2.3. Diligenciar pela introdução na plataforma 
de Contratação pública adotada pelo Municí-
pio, após o respetivo despacho autorizador, to-
dos os despachos de autorização ou aprovação 
que se mostrem necessários à tramitação ele-
trónica dos respetivos procedimentos;
2.4. promover as diligências necessárias tendo 
em vista a elaboração das contas finais;
2.5. No âmbito da Divisão, e em matéria de re-
cursos humanos, validar a assiduidade.
3. Subdelego na técnica superior, Dr.ª Sónia 
Mourão, no âmbito da Divisão de Aquisição de 
Bens e Serviços e de Aprovisionamento, as se-
guintes competências:
3.1. Genericamente despachar todos os assun-
tos de mero expediente da área da Divisão, 
bem como, neste âmbito, assinar a respetiva 
correspondência;
3.2. rececionar e encaminhar para serviços da 
Direção Municipal ou para os serviços requisi-
tantes, para análise e tratamento, toda a corres-
pondência recebida e os pedidos de junção de 
documentos, pareceres ou outros necessários à 
elaboração/tramitação de procedimentos ou à 
elaboração de proposta de despacho final;
3.3. Diligenciar pela introdução na plataforma 
de Contratação pública adotada pelo Municí-
pio, após o respetivo despacho autorizador, to-
dos os despachos de autorização ou aprovação 
que se mostrem necessários à tramitação ele-
trónica dos respetivos procedimentos;
3.4. No âmbito da Divisão, e em matéria de re-
cursos humanos, validar a assiduidade.
4. Subdelego no coordenador técnico, pedro 
Teixeira, as seguintes competências:
4.1. A coordenação da unidade de Gestão de 
Stocks e Armazéns;
4.2. Genericamente despachar todos os assun-
tos de mero expediente da área da unidade, 
bem como, neste âmbito, assinar a respetiva 
correspondência;
4.3. No âmbito da unidade, e em matéria de re-
cursos humanos, validar a assiduidade.
5. por necessidade de assegurar o normal fun-
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cionamento dos serviços do Departamento de 
Contratação, nas minhas férias, faltas ou im-
pedimentos, e nos termos e para efeitos do 
disposto no n.º 1 do artigo 42° do Código do 
procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n°4/2015, de 7 de janeiro, delego, 
com poderes de subdelegação, as minhas com-
petências próprias e subdelegadas na Dr.ª Fer-
nanda ribeiro, Chefe de Divisão de Contratos 
e protocolos, na respetiva área, bem como na 
restante área de intervenção do Departamento.
6. revogo o meu Despacho n.º 45/DC-GM/2018, 
de 18.07.2018.
paços do Concelho de vila Nova de Gaia, 20 de 
fevereiro de 2019
A Diretora de Departamento de Contratação, 
Gabriela Maia (Subdelegação de competências 
conferida pelo Despacho n° 22/DM-MG/2018)

C.2. orDeNS De ServiÇo

orDeM De ServiÇo N.º 3/2019
por necessidade de afetação de recursos hu-
manos na Direção Municipal da presidência, 
determino que as trabalhadoras Maria João Sil-
va veloso, com o n° de ordem 2550 e Liliana 
Cristina Sousa Santos, com o n° de ordem 5746, 
técnicas superiores, passem a exercer funções 
na referida Direção, com efeitos imediatos, dei-
xando a Divisão de Manutenção de Espaços 
públicos e Direção Municipal de urbanismo e 
Ambiente, respetivamente.
Município de vila Nova de Gaia, 16 de janeiro de 
2019.
o presidente da Câmara, (Eduardo vítor rodri-
gues)

orDeM De ServiÇo N.º 4/2019
por necessidade de afetação de recursos hu-
manos à Divisão de Contabilidade e Tesouraria, 
por determinação do Exmo. Senhor presiden-
te da Câmara, o trabalhador José oliveira Dias, 
com o n.º de ordem 2349, assistente técnico, 
passa a exercer funções na referida Divisão, 
com efeitos imediatos, deixando a Divisão de 
Mobilidade e Transportes.
Município de vila Nova de Gaia, 15 de fevereiro 
de 2019.

o vereador, no uso das competências subde-
legadas, através do Despacho nº 47/pCM/2017, 
de 27 de outubro (Manuel Monteiro)
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D.1. AviSoS

AvS-CMvNG/2019/99
MANuEL ANTÓNIo CorrEIA MoNTEIro, 
vereador do pelouro da Administração Geral 
Municipal, no uso das competências delega-
das pelo Exmo. Sr. presidente da Câmara Mu-
nicipal de vila Nova de Gaia por despacho n.º 
47/pCM/2017, faz saber que será realizado um 
Sorteio, por ato público, para atribuição de es-
paços de venda nas Feiras de Canidelo e Afura-
da e para atribuição de espaços venda na Feira 
dos Carvalhos, ao abrigo do preceituado artigo 
14º do regulamento do Comércio a retalho não 
Sedentário de vila Nova de Gaia e conforme 
deliberação da Dig.ma Câmara Municipal de 18 
de fevereiro, a ter lugar no dia 7 de março, pe-
las 09 horas e 30 minutos o sorteio para a feira 
de Canidelo e 14 horas o sorteio para a feira da 
Afurada e no dia 8 de março o sorteio para a 
Feira dos Carvalhos, pelas 09 horas e 30 minu-
tos, a terem lugar no Auditório da Assembleia 
Municipal de vila Nova de Gaia.
Encontram-se disponíveis para atribuição os lo-
cais de venda que constam dos Anexos I, II e III 
ao presente Edital.
A comissão responsável pelo Sorteio é consti-
tuída por:
- presidente - vera pacheco, Diretora Municipal 
para a Inclusão Social
- vogais efetivas - Cláudia Teixeira, Diretora do 
Departamento Municipal de Ação Social e Ati-
vidades Económicas e Maria José Necho, Chefe 
da Divisão de Apoio às Empresas e ao Emprego
- vogal Suplente – Fátima Colaço, Técnica Su-
perior
os interessados devem apresentar a candida-
tura ao sorteio no Gabinete de Atendimento 
ao Munícipe ou no sítio internet do Município 
www.cm-gaia.pt, no período compreendido en-
tre 18 de fevereiro e 01 de março, acompanhada 
dos seguintes documentos:
- requerimento específico devidamente preen-
chido;
- cópia do cartão de feirante (estes terão de ter 
sido emitidos pela Direcção-Geral das Ativida-
des Económicas com data de validade igual ou 
posterior a 12 de maio de 2013) ou da mera co-
municação prévia apresentada à Direção Geral 
das Atividades Económicas;

- bilhete de identidade ou cartão do cidadão, 
para exibição com vista à confirmação dos da-
dos do requerente.
o ato público do sorteio é presencial. Se o can-
didato não poder estar presente no mesmo 
poderá fazer-se representar por pessoa da sua 
confiança, desde que esta, antes de iniciado o 
ato público, apresente procuração para o efei-
to, assinada pelo candidato conforme a assina-
tura constante do BI ou CC, exibindo cópia des-
te documento.
Não serão admitidos ao sorteio candidatos que 
possuam débitos ao Município. 
A organização do sorteio é da responsabilidade 
da Direção Municipal para a Inclusão Social/ Di-
visão de Apoio às Empresas e ao Emprego, sita 
na Avenida da república, 757, 4430 – 201, tele-
fone 22 3742400, com horário de funcionamen-
to entre as 09h e as 12.30h e das 14h às 17.30h. 
para constar se publica o presente Aviso e ou-
tros de igual teor que vão ser afixados nos lo-
cais de costume.
paços do Concelho de vila Nova de Gaia, em 18 
de Fevereiro de 2019
o vereador, Manuel António Correia Monteiro

ANEXo I
Divisão de Apoio às Empresas e ao Emprego

FEIrA DE CANIDELo

D. AvISoS E EDITAIS
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ANEXo II
Divisão de Apoio às Empresas e ao Emprego

FEIrA DA AFurADA
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ANEXo III
Divisão de Apoio às Empresas e ao Emprego

FEIrA DoS CArvALhoS
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Data de publicitação: 20/02/2019

D.2. eDiTAiS

eDT-CMvNG/2019/57
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 25 respeitante à reu-
nião pública realizada no dia 17 de dezembro 
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, 30 de janeiro de 2019.
o vereador, Manuel António Correia Monteiro
Data de publicitação: 01/02/2019
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eDT-CMvNG/2019/58
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 46/96
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 
urbanização e Edificação)
Eng.º patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-
-presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de Gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 44/pCM/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 
de outubro de 2017.
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 
24 de janeiro de 2019, e nos termos do dispos-
to no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16 de dezembro, na sua atual redação, que foi 
apresentado um pedido de alteração da licen-
ça de loteamento n.º 46/96 para o lote n.º T, 
requerido em nome de SÓNIA CrISTINA ALI-
CoTT DoMINGuES, que tem como objetivo a 
legalização da ampliação do edifício “T1”, da 
cobertura amovível num dos campos de ténis e 
da eliminação de piscina.
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 5397/18 estará disponível 
para consulta, no Serviço de Atendimento 
da GAIurB, E.M., nos dias úteis, das 9.00h às 
16.30h.
o vice-presidente (Eng.º patrocínio Azevedo)

Data de publicitação: 01/02/2019

eDT-CMvNG/2019/59
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo - rAMo 
DE SAÍDA DA vIA ENG.º EDGAr CArDoSo 
DE ACESSo À ruA proFESSor urBANo 
DE MourA, E ruA proFESSor urBANo DE 
MourA, FrEGuESIA DA uNIÃo DAS FrEGuE-
SIAS DE SANTA MArINhA E SÃo pEDro DA 
AFurADA
MANuEL ANTÓNIo CorrEIA MoNTEIro, vE-
rEADor DA CâMArA MuNICIpAL DE vILA 
NovA DE GAIA,
TorNA pÚBLICo que, por deliberação da 
Exma. Câmara Municipal, tomada na reunião de 
21 de janeiro de 2019, foi aprovada a seguinte 
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo:
reativação do ramo de saída da via Eng.º Ed-
gar Cardoso de acesso à rua professor urbano 
de Moura, e subsequente reativação dos dois 
sentidos de circulação na rua professor urbano 
de Moura, no troço compreendido entre a rua 
Doutor Costa Matos e o ramo de saída da via 
Eng.º Edgar Cardoso (reativado)
para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de Gaia, 31 de janeiro de 2019,
o vereador, Manuel António Correia Monteiro
Data de publicitação: 01/02/2019
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eDT-CMvNG/2019/60
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo - vÁrIoS 
ArruAMENToS, pEDroSo
Manuel António Correia Monteiro, vereador da 
Câmara Municipal de vila Nova de Gaia
TorNA pÚBLICo que, por deliberação da 
Exma. Câmara Municipal, tomada na reunião de 
21 de janeiro de 2019, foram aprovadas as se-
guintes poSTurAS MuNICIpAIS DE TrâNSITo:
• Rua da Fonte, cruzamento com a rua da Arro-
chada e rua Costa Couto – Implementação de 
sinal de trânsito B2 – STop – paragem obriga-
tória em cruzamentos ou entroncamentos, em 
pedroso
• Rua da Esperança, cruzamento com a Avenida 
João XXI – Implementação de sinal de trânsi-
to B2 – STop – paragem obrigatória em cruza-
mentos ou entroncamentos, em pedroso 
• Alameda da Saudade, cruzamento com a 
Avenida João XXI – Implementação de sinal de 
trânsito B2 – STop – paragem obrigatória em 
cruzamentos ou entroncamentos, em pedroso
para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal 
vila Nova de Gaia, 31 de janeiro de 2019, 
o vereador, Manuel António Correia Monteiro
Data de publicitação: 01/02/2019

eDT-CMvNG/2019/61
(proc. 1786/SAL/2018)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de Gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 
do nº.1 e nº.3, do art.º 112º do Código de pro-
cedimento Administrativo (aprovado pelo De-
creto-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da 
afixação do presente Edital, e em cumprimen-
to do despacho proferido pelo Senhor verea-
dor do pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. 
Manuel Monteiro, em 03/01/2019, ao abrigo da 

subdelegação de competências constante do 
despacho n. 14/pCM/2014 de 10 de março, o(s) 
proprietário(s), arrendatário(s), usufrutuário(s) 
e demais titulares de direitos reais sobre o ter-
reno, sito Travessa da Bélgica, lado esquerdo 
do nº 17, da Freguesia de Canidelo, deste mu-
nicípio, da intenção desta autoridade adminis-
trativa ordenar, a execução, a promover no pra-
zo de 15 dias úteis, da limpeza da vegetação e 
demais resíduos, existentes no referido terreno, 
promovendo, entre outros, a proliferação de in-
setos e animais rastejantes, e constituindo, por 
conseguinte, um foco de insalubridade e de in-
segurança (risco de incêndio) no local, em vio-
lação do disposto no art.º 33.º do regulamento 
Municipal de resíduos Sólidos urbanos e Lim-
peza pública do Município de vila Nova de Gaia. 
Com efeito, decorre do disposto no citado art.º 
33.º, que é proibida a existência de árvores, ar-
bustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou quais-
quer resíduos nos terrenos ou logradouros dos 
prédios rústicos ou urbanos quando constituam 
perigo de incêndio ou para a saúde pública, 
sendo que, de acordo com o disposto na alínea 
b) do art.º 49.º, do citado regulamento, consti-
tui contraordenação, passível de coima gradua-
da de uma vez até um máximo de cinco vezes o 
salário mínimo nacional. 
Mais se notifica que, de acordo com o dispos-
to nos art.°s 121.º e 122.º, do Código de pro-
cedimento Administrativo, dispõe(m) de 10 
dias úteis para apresentar as alegações, que 
entender(em) por convenientes, face ao teor da 
intenção, que ora lhe(s) veio a ser comunicada. 
Caso não sejam apresentadas alegações por 
escrito, no prazo de 10 dias úteis, a contar da 
presente notificação, a intenção agora comu-
nicada converte-se em ordem efetiva, devendo 
cumprir com o determinado no prazo que lhe 
foi concedido.
Mais se notifica que, após o decurso do prazo 
concedido para o efeito, e constatada a manu-
tenção da situação de insalubridade e insegu-
rança detetada, nos termos e para os efeitos do 
disposto no n.º 2 do art.º 149.º e ss. do DL n.º 
442/91, de 15 de novembro, alterado pelo DL n.º 
61/96, de 31/01, aplicável por força do disposto 
no art.º 6.º, do DL n.º 4/2015, de 07/01, será to-
mada posse administrativa do terreno com vis-
ta à execução coerciva dos trabalhos.
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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 
(1786/SAL/2018) poderá ser consultado junto 
da Divisão de Fiscalização e Contraordenações, 
no edifício da Gaiurb – urbanismo e habitação, 
EM, sito no Largo Aljubarrota, 13 (ao Cais de 
Gaia), em dias úteis, no horário compreendido 
entre as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 
16:00. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: INT-CMvNG/2019/1273
vila Nova de Gaia, 01-10-2019
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 06/02/2019

eDT-CMvNG/2019/63
(proc. 165/SAL/2018)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de Gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 
do n.º 1 e no n.º 3 do artigo 112.º do Código de 
procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, atra-
vés da afixação do presente Edital e em cum-
primento do despacho proferido pelo Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Municipal, 
Dr. Manuel Monteiro, em 03/01/2019, ao abri-
go da subdelegação de competências cons-
tante do despacho n.º 47/pCM/2017 de 27 de 
outubro,  o(s) proprietário(s), arrendatário(s), 
usufrutuário(s) e demais titulares de direitos 

reais sobre o prédio, sito na rua recanto Escola 
do viso, n.º 58, freguesia de Canidelo, deste Mu-
nicípio, da intenção desta autoridade adminis-
trativa ordenar, a execução, a promover no pra-
zo de 15 dias úteis, os trabalhos de limpeza, sem 
destruição do coberto vegetal, designadamen-
te corte de material vegetal  infestante existen-
te no terreno integrante do mesmo e remoção 
dos resíduos sobrantes, verdes ou outros quais-
quer, promovendo, entre outros, a proliferação 
de insetos e animais rastejantes, e constituindo, 
por conseguinte, um foco de insalubridade e 
de insegurança (risco de incêndio) no local, em 
violação do disposto no art.º 33.º, do regula-
mento Municipal de resíduos Sólidos urbanos 
e Limpeza pública do Município de vila Nova 
de Gaia, bem como poda / corte das árvores 
e arbustos propendentes sobre a referida arté-
ria, que estorvem a livre e cómoda passagem 
e impeçam a limpeza urbana, em violação do 
disposto na alínea n), n.º1 do artigo 48.º, do re-
gulamento Municipal de resíduos Sólidos ur-
banos e Limpeza pública de vila Nova de Gaia.
Com efeito, decorre do disposto no sobredito 
artigo 33.º que é proibida a existência de árvo-
res, arbustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou 
quaisquer resíduos nos terrenos ou logradouros 
dos prédios rústicos ou urbanos quando consti-
tuam perigo de incêndio ou para a saúde públi-
ca, cuja violação, de acordo com o disposto na 
alínea b) do artigo 49.º do citado regulamento, 
constitui contraordenação, passível de coima 
graduada de uma vez até um máximo de cinco 
vezes o salário mínimo nacional, bem como de-
corre da alínea n), n.º1 do artigo 48.º, do regula-
mento Municipal de resíduos Sólidos urbanos 
e Limpeza pública do Município de vila Nova 
de Gaia, que é proibido manter árvores, arbus-
tos, silvados, sebes pendentes sobre a via pú-
blica, que estorvem a livre e cómoda passagem 
e impeçam a limpeza urbana, cuja violação, é 
passível de coima graduada de um décimo até 
um máximo de metade a cinco vezes o salário 
mínimo nacional.
Mais se notifica que, de acordo com o dispos-
to nos art.°s 121.º e 122.º, do Código de pro-
cedimento Administrativo, dispõe(m) de 10 
dias úteis para apresentar as alegações, que 
entender(em) por convenientes, face ao teor da 
intenção, que ora lhe(s) veio a ser comunicada. 



regulamentos

nº 100 | fevereiro 2019 | Boletim municipal

78

Caso não sejam apresentadas alegações por 
escrito, no prazo de 10 dias úteis, a contar da 
presente notificação, a intenção converter-se-á 
em ordem efetiva, devendo cumprir com o de-
terminado no prazo que lhe foi concedido.
Mais se notifica que, após o decurso do prazo 
concedido para o efeito, e constatada a manu-
tenção da situação de insalubridade e insegu-
rança detetadas, 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 dis-
posto no art.º 6.º, do DL n.º 4/2015, de 07/01, 
será tomada posse administrativa do terreno 
com vista 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 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.
Informa-se, por fim, que ao abrigo do disposto 
no artigo 122.º do Código de procedimento Ad-
ministrativo poderá o presente processo (165/
SAL/2018) ser consultado junto da Divisão de 
Fiscalização e Contraordenações, no edifício 
da Gaiurb – urbanismo e habitação, EM, sito no 
Largo Aljubarrota, 13 (ao Cais de Gaia), em dias 
úteis, no horário compreendido entre as 09:00 
e as 12:00 e entre as 14:00 e as 16:00. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: INT-CMvNG/2019/2277
vila Nova de Gaia, 16-01-2019
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 06/02/2019

eDT-CMvNG/2019/64
(proc. 1586/SAL/2016)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 

Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de Gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 
do nº.1 e nº.3, do art.º 112º do Código de pro-
cedimento Administrativo (aprovado pelo De-
creto-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da 
afixação do presente Edital, e em cumprimen-
to do despacho proferido Senhor vereador do 
pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Manuel 
Monteiro, em 03/01/2019, o(s) proprietário(s), 
arrendatário(s), usufrutuário(s) e demais titula-
res de direitos reais sobre o terreno, sito junto 
ao nº 17 da Avenida S. Caetano, da freguesia de 
vilar do paraíso, deste município, da intenção 
desta autoridade administrativa ordenar, a exe-
cução, a promover no prazo de 15 dias úteis, da 
limpeza da vegetação e demais resíduos, exis-
tentes no referido terreno, promovendo, entre 
outros, a proliferação de insetos e animais ras-
tejantes, e constituindo, por conseguinte, um 
foco de insalubridade e de insegurança (risco 
de incêndio) no local, em violação do disposto 
no art.º 33.º do regulamento Municipal de re-
síduos Sólidos urbanos e Limpeza pública do 
Município de vila Nova de Gaia. 
Com efeito, decorre do disposto no citado art.º 
33.º, que é proibida a existência de árvores, ar-
bustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou quais-
quer resíduos nos terrenos ou logradouros dos 
prédios rústicos ou urbanos quando constituam 
perigo de incêndio ou para a saúde pública, 
sendo que, de acordo com o disposto na alínea 
b) do art.º 49.º, do citado regulamento, consti-
tui contraordenação, passível de coima gradua-
da de uma vez até um máximo de cinco vezes o 
salário mínimo nacional. 
Mais se notifica que, de acordo com o dispos-
to nos art.°s 121.º e 122.º, do Código de pro-
cedimento Administrativo, dispõe(m) de 10 
dias úteis para apresentar as alegações, que 
entender(em) por convenientes, face ao teor da 
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intenção, que ora lhe(s) veio a ser comunicada. 
Caso não sejam apresentadas alegações por 
escrito, no prazo de 10 dias úteis, a contar da 
presente notificação, a intenção agora comuni-
cada converter-se-á em ordem efetiva, deven-
do cumprir com o determinado no prazo que 
lhe foi concedido.
Mais se notifica que, após o decurso do prazo 
concedido para o efeito, e constatada a manu-
tenção da situação de insalubridade e insegu-
rança detetada, nos termos e para os efeitos do 
disposto no n.º 2 do art.º 149.º e ss. do DL n.º 
442/91, de 15 de novembro, alterado pelo DL n.º 
61/96, de 31/01, aplicável por força do disposto 
no art.º 6.º, do DL n.º 4/2015, de 07/01, será to-
mada posse administrativa do terreno com vis-
ta à execução coerciva dos trabalhos.
A posse administrativa é realizada pelos servi-
ços municipais competentes, mediante a elabo-
ração de um auto de posse onde, para além de 
se identificar o ato aqui expresso, se especifi-
cam demais elementos que se revelem por per-
tinentes elencar. As quantias relativas às despe-
sas realizadas no âmbito da execução coerciva, 
incluindo quaisquer indemnizações ou sanções 
pecuniárias, que a administração tenha de su-
portar para o efeito, são de conta dos infrato-
res.
Ao prazo aqui fixado acresce uma dilação de 
30 dias.
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(1586/SAL/2016) poderá ser consultado junto 
da Divisão de Fiscalização e Contraordenações, 
no edifício da Gaiurb – urbanismo e habitação, 
EM, sito no Largo Aljubarrota, 13 (ao Cais de 
Gaia), em dias úteis, no horário compreendido 
entre as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 
16:00. .
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: INT-CMvNG/2019/1427
vila Nova de Gaia, 01-11-2019 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 06/02/2019

eDT-CMvNG/2019/65
(proc. 1265/vT/2018)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 

Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de Gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
FAZ SABEr, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº 1 do art.º 112º do Código de procedi-
mento Administrativo, através da afixação do 
presente Edital, a todos os interessados – pro-
prietário ou proprietários do edifício urbano 
sito no Caminho do pinheiral, frente ao nº 59, na 
freguesia de Canidelo, deste concelho de vila 
Nova de Gaia -, de que, no âmbito do processo 
Administrativo nº 1265/vT/2018, por despacho 
de 10 de dezembro de 2018 do Sr. vereador do 
pelouro da Fiscalização Municipal e vistorias 
Administrativas, Dr. Manuel Monteiro, foi profe-
rida a seguinte decisão:
Com vista à correção das deficiências assinala-
das pelos peritos na vistoria administrativa rea-
lizada a 19 de novembro de 2018, ponderados 
os restantes elementos constantes no processo, 
ordena-se aos proprietários da edificação em 
causa, acima referida, nos termos previstos no 
art.º 89º nº 3 do regime Jurídico da urbaniza-
ção e da Edificação (rJuE), aprovado pelo DL 
nº 555/99 de 16 de Dezembro, na redação que 
lhe foi dada pela Lei nº 60/2007 de 4 de Se-
tembro, a execução dos seguintes trabalhos, a 
completar no prazo máximo de 30 dias úteis, 
contados que sejam 30 dias após a afixação 
deste edital:
- Demolição total das duas edificações.
- remoção dos escombros da demolição para 
local apropriado e limpeza do local.
- Impermeabilização da empena do prédio vizi-
nho contíguo, deixada livre com a demolição da 
edificação a norte, de acordo com o previsto no 
n.º 1 do art.º 56º do regulamento Municipal de 
urbanização e de Edificação (rMuE). 
- remoção da vegetação infestante existente 
na envolvência e no interior das edificações. 
Dada a urgência da decisão, por circunstâncias 
de perigo público iminente, foi dispensada a 
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audiência prévia dos interessados, nos termos 
previstos no art.º 124º n.º 1 a) do Código de pro-
cedimento Administrativo (CpA). 
Caso não haja cumprimento voluntário do or-
denado, no prazo concedido para o efeito, o 
Município poderá executar coercivamente os 
trabalhos, com custos a cargo dos infratores, 
para além de incorrerem estes em responsabi-
lidade contraordenacional, punível com coima 
a graduar entre €500 euros e €100.000 euros, 
nos termos do art.º 91º, do nº 1 alínea s) e nº 4 
do art.º 98º e dos art.os 107º e 108º, todos do 
Decreto-Lei nº 555/99 de 16 de Dezembro com 
a nova redação conferida pela Lei nº 60/2007 
de 4 de Setembro. Adverte-se ainda que o não 
cumprimento desta ordem administrativa po-
derá constituir também crime de desobediên-
cia, nos termos previstos no art.º 348º nº 1 alínea 
b) do Código penal. 
Mais se informa que o processo poderá ser con-
sultado no Sector de vistorias Administrativas, 
no Edifício Corpus Christi, ao Largo de Aljubar-
rota, nº 13, vila Nova de Gaia (Beira rio) entre as 
9h e as 12h30 e entre as 14h e as 16h30. Nesse 
processo poderá ser consultado o registo Fo-
tográfico anexo ao Auto de vistoria que não se 
encontra exposto juntamente com este Edital. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume. 
N/ ref.ª: INT-CMvNG/2019/4197
vila Nova de Gaia, 29-01-2019
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 07/02/2019

eDT-CMvNG/2019/66
(proc. 1267/vT/2017)

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

FAZ SABEr, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº 1 do art.º 112º do Código de procedi-
mento Administrativo, através da afixação do 
presente Edital à proprietária do edifício urba-
no sito na rua Conselheiro Fonseca, nº 177 e 
183, na freguesia de Mafamude e vilar do pa-
raíso, deste concelho de vila Nova de Gaia -, 
de que, no âmbito do processo Administrativo 
nº 1267/vT/2017, por despacho de 26 de junho 
de 2018 do Sr. vereador do pelouro da Fiscali-
zação Municipal e vistorias Administrativas, Dr. 
Manuel Monteiro, foi proferida a seguinte deci-
são:
Com vista à correção das deficiências assina-
ladas pelos peritos na vistoria administrativa 
realizada a 29 de janeiro de 2018, ponderados 
os restantes elementos constantes no processo, 
ordena-se à proprietária da edificação em cau-
sa, acima referida, nos termos previstos no art.º 
89º nº 2 do regime Jurídico da urbanização 
e da Edificação (rJuE), aprovado pelo DL nº 
555/99 de 16 de Dezembro, na redação que lhe 
foi dada pela Lei nº 60/2007 de 4 de Setembro, 
a execução dos seguintes trabalhos, a comple-
tar no prazo máximo de 45 dias úteis, contados 
que sejam 30 dias após a afixação deste edital:-
1. – EXTErIor
a) Fachadas
- remoção da vegetação espontânea da super-
fície da empena lateral esquerda e consolidação 
da sua alvenaria de pedra, caso se justifique.
b) Cobertura
- revisão e reparação geral da cobertura incluin-
do o sistema de recolha e drenagem de águas 
pluviais, de forma a garantir a total estanquici-
dade da cobertura relativamente à construção 
confinante a nascente. Deverão ainda ser remo-
vidos os elementos que apresentem risco de 
desprendimento e consequente queda sobre a 
via pública.
c) Logradouro
- Demolição da parede em alvenaria aparente 
existente junto ao limite lateral esquerdo do 
prédio e que aparenta instabilidade e risco de 
queda sobre o terreno confinante situado a 
poente.
- remoção dos depósitos de água existentes 
junto à estrema lateral esquerda do prédio, de 
forma a eliminar possíveis riscos de queda da-
quela estrutura sobre o terreno confinante.
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Caso não haja cumprimento voluntário do or-
denado, no prazo concedido para o efeito, o 
Município poderá executar coercivamente os 
trabalhos, com custos a cargo dos infratores, 
para além de incorrerem estes em responsabi-
lidade contraordenacional, punível com coima 
a graduar entre €500 euros e €100.000 euros, 
nos termos do art.º 91º, do nº 1 alínea s) e nº 4 
do art.º 98º e dos art.os 107º e 108º, todos do 
Decreto-Lei nº 555/99 de 16 de Dezembro com 
a nova redação conferida pela Lei nº 60/2007 
de 4 de Setembro. Adverte-se ainda que o não 
cumprimento desta ordem administrativa po-
derá constituir também crime de desobediên-
cia, nos termos previstos no art.º 348º nº 1 alí-
nea b) do Código penal.
Mais se informa que o processo poderá ser con-
sultado no Sector de vistorias Administrativas, 
no Edifício Corpus Christi, ao Largo de Aljubar-
rota, nº 13, vila Nova de Gaia (Beira rio) entre as 
9h e as 12h30 e entre as 14h e as 16h30. Nesse 
processo poderá ser consultado o registo Fo-
tográfico anexo ao Auto de vistoria que não se 
encontra exposto juntamente com este Edital. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: INT-CMvNG/2019/4061
vila Nova de Gaia, 28-01-2019
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 07/02/2019

eDT-CMvNG/2019/67
TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Dr., Dire-
tor do Departamento de polícia Municipal do 
Município de vila Nova de Gaia, no uso das 
competências atribuídas pelo despacho n.º 58/
vMM/2017, de 9 de novembro, do Senhor ve-
reador do pelouro da Fiscalização Municipal 
e vistorias Administrativas, com competência 
subdelegada pelo despacho n.º 47/pCM/2017 
de 27 de outubro de 2017 do Senhor presidente 
da Câmara Municipal, com competência confe-
rida pela Exma. Câmara Municipal na sua reu-
nião de 21 de outubro de 2017
FAZ SABEr, nos termos do disposto na alínea d) 
do nº 1 do art.º 112º do Código de procedimento 
Administrativo, através da afixação do presente 
Edital, a todos os interessados – proprietário ou 

proprietários do prédio urbano sito na rua de 
Gramoínhos, n.º 26, freguesia de Mafamude e 
vilar do paraíso deste concelho de vila Nova de 
Gaia -, de que, no âmbito do processo Admi-
nistrativo nº 1975/vT/2018, por despacho de 15 
de janeiro de 2019 do Sr. vereador do pelouro 
da Fiscalização Municipal e vistorias Adminis-
trativas, Dr. Manuel Monteiro foi determinada a 
realização de uma vistoria administrativa ao re-
ferido prédio, a título oficioso, com vista a ava-
liar do seu estado de conservação, nos termos 
e para os efeitos do disposto nos art.°s 89º e ss. 
do regime Jurídico da urbanização e da Edi-
ficação (rJuE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
555/99 de 16 de dezembro, na redação que lhe 
foi dada por diversa legislação posterior.
A realização desta vistoria tem por fundamento 
o facto de, em análise prévia sucinta efetuada 
ao local por técnico municipal, se ter apurado 
que aquela edificação apresenta patologias 
suscetíveis de comprometerem as suas condi-
ções de salubridade, segurança ou arranjo es-
tético, nomeadamente:
- Desabamento de algumas áreas da cobertura 
em telha cerâmica e madeira.
- Desagregação do reboco das fachadas.
- Logradouro afetado com vegetação infestan-
te.
Assim, os peritos adstritos a esta Divisão de 
Fiscalização do Município de vila Nova de Gaia 
deslocar-se-ão ao local acima referido no dia 
28 de março de 2019, aproximadamente pelas 
09h45m, a fim de se levar a efeito uma vistoria 
administrativa nos termos do disposto no art.º 
90º do regime Jurídico da Edificação e da ur-
banização (rJuE), no sentido de ser analisado 
o estado de conservação do referido imóvel.
Face ao exposto, solicita-se ao(s) proprietário(s) 
que se digne(m) estar presente(s) no referido 
local, no dia e período indicados.
Nos termos do disposto no nº 3 do art.º 90º 
do rJuE, poderão os aqui notificados, caso o 
desejem, até à véspera da data da realização 
da diligência, indicar um perito para intervir na 
realização da vistoria e/ou formular quesitos 
que queiram ver respondidos pelos peritos par-
ticipantes na vistoria.
Mais se informa que o processo poderá ser con-
sultado no Sector de vistorias Administrativas, 
no Edifício Corpus Christi, ao Largo de Aljubar-
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rota, nº 13, vila Nova de Gaia (Beira rio) entre 
as 9h e as 12h30 e entre as 14h e as 16h30.
N/ ref.ª: INT-CMvNG/2019/4077
vila Nova de Gaia, 28-01-2019 16:40
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 07/02/2019

eDT-CMvNG/2019/68
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 21 de janeiro de 2019, 
aprovada nos termos do disposto no art.º 27º 
do CpA, no nº. 3 do art.º 57º da Lei nº 75/2013, 
de 12 de setembro, bem como do nº. 1, do art.º 
11º do regimento desta Câmara 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, 5 de fevereiro de 2019.
o vereador, Manuel António Correia Monteiro
Data de publicitação: 08/02/2019

eDT-CMvNG/2019/69
(proc. 1067/SAL/2017)

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

pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Manuel 
Monteiro, em 26/11/2018, o(s) proprietário(s), 
arrendatário(s), usufrutuário(s) e demais titu-
lares de direitos reais sobre o terreno, sito na 
rua de Fontelos, junto ao nº 423, da freguesia 
de oliveira do Douro, deste município, da or-
dem de execução, a promover no prazo de 15 
dias úteis, da limpeza da vegetação e demais 
resíduos, existentes no referido terreno, promo-
vendo, entre outros, a proliferação de insetos e 
animais rastejantes, e constituindo, por conse-
guinte, um foco de insalubridade e de insegu-
rança (risco de incêndio) no local, em violação 
do disposto no art.º 33.º do regulamento Mu-
nicipal de resíduos Sólidos urbanos e Limpeza 
pública do Município de vila Nova de Gaia.
Ao abrigo do disposto nas alíneas a) e c) do ar-
tigo 124.º do Código de procedimento Adminis-
trativo, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 07 de janeiro, é dispensada a audiên-
cia dos interessados, justificada pela necessida-
de urgente e imperiosa de remover a situação 
de grave insalubridade, de perigo de incêndio 
e de risco acrescido para a saúde pública que 
decorre da densidade, altura e qualidade da ve-
getação e ainda da constatação de circunstan-
cialismos, meteorológicos ou de localização do 
imóvel, que potenciam a possibilidade de ocor-
rência concreta e efetiva de resultados danosos 
para pessoas e bens e ainda para o interesse 
público em presença 
Com efeito, decorre do disposto no citado art.º 
33.º, que é proibida a existência de árvores, ar-
bustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou quais-
quer resíduos nos terrenos ou logradouros dos 
prédios rústicos ou urbanos quando constituam 
perigo de incêndio ou para a saúde pública, 
sendo que, de acordo com o disposto na alínea 
b) do art.º 49.º, do citado regulamento, consti-
tui contraordenação, passível de coima gradua-
da de uma vez até um máximo de cinco vezes o 
salário mínimo nacional. 
Mais se notifica que, após o decurso do prazo 
concedido para o efeito, e constatada a manu-
tenção da situação de insalubridade e insegu-
rança detetada, nos termos e para os efeitos do 
disposto no n.º 2 do art.º 149.º e ss. do DL n.º 
442/91, de 15 de novembro, alterado pelo DL n.º 
61/96, de 31/01, aplicável por força do disposto 
no art.º 6.º, do DL n.º 4/2015, de 07/01, será to-
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mada posse administrativa do terreno com vis-
ta à execução coerciva dos trabalhos.
A posse administrativa é realizada pelos servi-
ços municipais competentes, mediante a elabo-
ração de um auto de posse onde, para além de 
se identificar o ato aqui expresso, se especifi-
cam demais elementos que se revelem por per-
tinentes elencar. As quantias relativas às despe-
sas realizadas no âmbito da execução coerciva, 
incluindo quaisquer indemnizações ou sanções 
pecuniárias, que a administração tenha de su-
portar para o efeito, são de conta dos infrato-
res. 
Ao prazo aqui fixado acresce uma dilação de 
30 dias. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(1067/SAL/2016) poderá ser consultado junto 
da Divisão de Fiscalização e Contraordenações, 
no edifício da Gaiurb – urbanismo e habitação, 
EM, sito no Largo Aljubarrota, 13 (ao Cais de 
Gaia), em dias úteis, no horário compreendido 
entre as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 
16:00. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: INT-CMvNG/2019/2790
vila Nova de Gaia, 18-01-2019
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 11/02/2019

eDT-CMvNG/2019/70
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 
SÉrGIo MANuEL DA CuNhA oLIvEIrA, com 
última morada conhecida na rua Azevedo Ma-
galhães, n.º 844 – oliveira do Douro, na quali-
dade de proprietário conforme consta na Con-
servatória do registo de Automóveis, de que a 
polícia Municipal de vila Nova de Gaia removeu 
no dia 14/03/2018, ao abrigo do art.º 164º do 
Código da Estrada, da praceta de Timor, fre-
guesia de oliveira do Douro, para o Estaleiro 
Municipal, sito na rua do passadouro, Fregue-
sia da Madalena, o veículo Ligeiro de passagei-

ros, marca Fiat modelo punto, matrícula 39-69-
JN, por se encontrar estacionado em infração 
ao art.º 163º do Código da Estrada.
Dispõe o notificado do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do 
presente Edital, para a reclamação do referido 
veículo, sob pena do mesmo ser considerado 
abandonado e adquirido pela Autarquia, con-
forme o previsto no n.º 4 do art.º 165.º do Có-
digo da Estrada, com as consequências daí re-
sultantes.
E para constar se faz o presente Edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos lugares 
de estilo.
proc n.º 225/DpM/vA/2018
N/ ref.ª: SAI-pMvNG/2019/234
vila Nova de Gaia, 29-01-2019 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 11/02/2019

eDT-CMvNG/2019/71
(proc. 1320/SAL/2018)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de Gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 
do n.º 1 e no n.º 3 do artigo 112.º do Código de 
procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, atra-
vés da afixação do presente Edital e em cum-
primento do despacho proferido pelo Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Municipal, 
Dr. Manuel Monteiro, em 03/01/2019, ao abri-
go da subdelegação de competências cons-
tante do despacho n.º 47/pCM/2017 de 27 de 
outubro, o(s) proprietário(s), arrendatário(s), 
usufrutuário(s) e demais titulares de direitos 
reais sobre o terreno, sito na rua de Belide 
com a rua Alexandre Marta da Cruz, da união 
de freguesias de Gulpilhares e valadares, deste 
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Município.
DA orDEM, proferida por esta autoridade ad-
ministrativa no âmbito do processo de fisca-
lização n.º 1320/SAL/2018, de execução dos 
trabalhos de limpeza, sem destruição do cober-
to vegetal, designadamente corte de material 
vegetal infestante existente e remoção dos re-
síduos sobrantes, verdes ou outros quaisquer, 
promovendo, entre outros, a proliferação de in-
setos e animais rastejantes, e constituindo, por 
conseguinte, foco de insalubridade e de insegu-
rança (risco de incêndio) no local, em cumpri-
mento do disposto nos artigos 33.º, 49.º alínea 
b), do regulamento Municipal de resíduos Só-
lidos urbanos e Limpeza pública de vila Nova 
de Gaia, concedendo-lhe, para o efeito, o prazo 
de 15 dias.
Com efeito, decorre do disposto no sobredito 
artigo 33.º que é proibida a existência de árvo-
res, arbustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou 
quaisquer resíduos nos terrenos ou logradouros 
dos prédios rústicos ou urbanos quando consti-
tuam perigo de incêndio ou para a saúde públi-
ca, cuja violação, de acordo com o disposto na 
alínea b) do artigo 49.º do citado regulamento, 
constitui contraordenação, passível de coima 
graduada de uma vez até um máximo de cinco 
vezes o salário mínimo nacional. 
Ao abrigo do disposto nas alíneas a) e c) do 
artigo 124.º do Código de procedimento Admi-
nistrativo, é dispensada a audiência dos inte-
ressados, justificada pela necessidade urgente 
e imperiosa de remover a situação de grave in-
salubridade, de perigo de incêndio e de risco 
acrescido para a saúde pública que decorre da 
densidade, altura e qualidade da vegetação e 
ainda da constatação de circunstancialismos, 
meteorológicos ou de localização do imóvel, 
que potenciam a possibilidade de ocorrência 
concreta e efetiva de resultados danosos para 
pessoas e bens e ainda para o interesse público 
em presença. 
Mais se notifica que, após o decurso do prazo 
de 15 dias sem que se mostre cumprida a or-
dem, promover-se-á, imediatamente, a tomada 
de posse administrativa do imóvel com vista à 
execução coerciva da ordem proferida e incum-
prida, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 
149.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 442/91, de 
15 de Novembro, ainda aplicável por força do 

disposto no artigo 6.º do novo Código de pro-
cedimento Administrativo.
A posse administrativa é realizada pelos servi-
ços municipais competentes para o efeito, me-
diante a elaboração de um auto de posse onde, 
para além de se identificar o ato aqui expresso, 
se especificam demais elementos que se reve-
lem por pertinentes elencar.
Mais se adverte que os custos e todas as quan-
tias relativas às despesas a realizar no âmbito 
da execução coerciva, incluindo quaisquer in-
demnizações ou sanções pecuniárias que a au-
toridade administrativa careça de suportar para 
o efeito, serão imputados ao(à)(s) infrator(a)
(s). 
Ao prazo ora fixado acresce uma dilação de 30 
dias, em cumprimento do disposto na alínea c) 
do n.º 1 do artigo 88.º do Código de procedi-
mento Administrativo. 
Caso opte(m) por proceder à limpeza volun-
tária do terreno, deverá(ão) comunicá-lo, por 
qualquer meio, aos serviços de fiscalização da 
Divisão de Fiscalização e Contraordenações 
deste município.
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(1320/SAL/2018) poderá ser consultado junto 
da Divisão de Fiscalização e Contraordenações, 
no edifício da Gaiurb – urbanismo e habitação, 
EM, sito no Largo Aljubarrota, 13 (ao Cais de 
Gaia), em dias úteis, no horário compreendido 
entre as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 
16:00. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: SAI-CMvNG/2019/3426
vila Nova de Gaia, 13-02-2019
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 11/02/2019

eDT-CMvNG/2019/72
(proc. 1433/SAL/2018)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de Gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
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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 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 03/01/2019, ao abrigo da subde-
legação de competências constante do des-
pacho n. 47/pCM/2017 de 27 de outubro, o(s) 
proprietário(s), arrendatário(s), usufrutuário(s) 
e demais titulares de direitos reais sobre o ter-
reno, sito na rua vinte e Cinco de Abril, frente 
aos n.ºs 55/59, da freguesia da Madalena, deste 
município, da intenção desta autoridade admi-
nistrativa ordenar, a execução, a promover no 
prazo de 15 dias úteis, da limpeza da vegetação 
e demais resíduos, existentes no referido ter-
reno, promovendo, entre outros, a proliferação 
de insetos e animais rastejantes, e constituindo, 
por conseguinte, um foco de insalubridade e 
de insegurança (risco de incêndio) no local, em 
violação do disposto no art.º 33.º do regula-
mento Municipal de resíduos Sólidos urbanos 
e Limpeza pública do Município de vila Nova 
de Gaia. 
Mais se notifica que, de acordo com o disposto 
nos art.º 121.º e 122.º, do Código de procedimento 
Administrativo, dispõe(m) de 10 dias úteis para 
apresentar as alegações, que entender(em) por 
convenientes, face ao teor da intenção, que ora 
lhe(s) veio a ser comunicada. 
Caso não sejam apresentadas alegações por 
escrito, no prazo de 10 dias úteis, a contar da 
presente notificação, a intenção agora comuni-
cada converter-se-ão em ordem efetiva, deven-
do cumprir com o determinado no prazo que 
lhe foi concedido. 
Mais se notifica que, após o decurso do prazo 
concedido para o efeito, e constatada a manu-
tenção da situação de insalubridade e insegu-
rança detetada, nos termos e para os efeitos do 
disposto no n.º 2 do art.º 149.º e ss. do DL n.º 
442/91, de 15 de novembro, alterado pelo DL n.º 
61/96, de 31/01, aplicável por força do disposto 

no art.º 6.º, do DL n.º 4/2015, de 07/01, será to-
mada posse administrativa do terreno com vis-
ta à execução coerciva dos trabalhos.
As quantias relativas às despesas realizadas no 
âmbito da execução coerciva, incluindo quais-
quer indemnizações ou sanções pecuniárias, 
que a administração tenha de suportar para o 
efeito, são de conta dos infratores. 
Ao prazo aqui fixado acresce uma dilação de 
30 dias. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(1433/SAL/2018) poderá ser consultado junto 
da Divisão de Fiscalização e Contraordenações, 
no edifício da Gaiurb – urbanismo e habitação, 
EM, sito no Largo Aljubarrota, 13 (ao Cais de 
Gaia), em dias úteis, no horário compreendido 
entre as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 
16:00. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: INT-CMvNG/2019/2764
vila Nova de Gaia, 18-01-2019
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 11/02/2019

eDT-CMvNG/2019/73
(proc. 171/SAL/2018)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de Gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 
do n.º 1 e no n.º 3 do artigo 112.º do Código de 
procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, atra-
vés da afixação do presente Edital e em cum-
primento do despacho proferido pelo Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Municipal, 
Dr. Manuel Monteiro, em 03/01/2019, ao abri-
go da subdelegação de competências cons-
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tante do despacho n.º 47/pCM/2017 de 27 de 
outubro,  o(s) proprietário(s), arrendatário(s), 
usufrutuário(s) e demais titulares de direitos 
reais sobre o terreno, sito na Travessa da Asso-
ciação, s/n.º, frente ao n.º 69, freguesia de Ca-
nidelo, deste Município, da intenção desta au-
toridade administrativa ordenar, a execução, a 
promover no prazo de 15 dias úteis, os trabalhos 
de limpeza, sem destruição do coberto vege-
tal, designadamente corte de material vegetal  
infestante existente no mesmo e remoção dos 
resíduos sobrantes, verdes ou outros quaisquer, 
promovendo, entre outros, a proliferação de 
insetos e animais nocivos, e constituindo, por 
conseguinte, foco de insalubridade e de insegu-
rança (risco de incêndio) no local, em violação 
do disposto no art.º 33.º, do regulamento Mu-
nicipal de resíduos Sólidos urbanos e Limpeza 
pública do Município de vila Nova de Gaia.
Com efeito, decorre do disposto no 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 notifica que, de acordo com o dispos-
to nos art.ºs 121.º e 122.º, do Código de pro-
cedimento Administrativo, dispõe(m) de 10 
dias úteis para apresentar as alegações, que 
entender(em) por convenientes, face ao teor da 
intenção, que ora lhe(s) veio a ser comunicada. 
Caso não sejam apresentadas alegações por 
escrito, no prazo de 10 dias úteis, a contar da 
presente notificação, a intenção converter-se-á 
em ordem efetiva, devendo cumprir com o de-
terminado no prazo que lhe foi concedido.
Mais se notifica que, após o decurso do prazo 
concedido para o efeito, e constatada a manu-
tenção da situação de insalubridade e insegu-
rança detetadas, 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 dis-
posto no art.º 6.º, do DL n.º 4/2015, de 07/01, 
será tomada posse administrativa do terreno 

com vista 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 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.
Informa-se, por fim, que ao abrigo do disposto 
no artigo 122.º do Código de procedimento Ad-
ministrativo poderá o presente processo (171/
SAL/2018) ser consultado junto da Divisão de 
Fiscalização e Contraordenações, no edifício 
da Gaiurb – urbanismo e habitação, EM, sito no 
Largo Aljubarrota, 13 (ao Cais de Gaia), em dias 
úteis, no horário compreendido entre as 09:00 
e as 12:00 e entre as 14:00 e as 16:00. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: INT-CMvNG/2019/2391
vila Nova de Gaia, 17-01-2019
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 11/02/2019

eDT-CMvNG/2019/74
(proc. 38/SAL/2016)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de Gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
FAZ SABEr, nos termos do disposto na alínea 
d) do n.º 1 do art.º 112.º do Código de proce-
dimento Administrativo (CpA), aprovado pelo 
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Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de Janeiro, atra-
vés da afixação do presente Edital, de que por 
despacho do Senhor vereador do pelouro da 
Fiscalização Municipal, de 26 de novembro de 
2018, foi proferida, nos termos do disposto no 
n.º 2, do art.º 149.º e ss. do DL n.º 442/91, de 
15 de Novembro, alterado pelo DL n.º 61/96, de 
31/01, aplicável por força do disposto no art.º 
6.º, do DL n.º 4/2015, de 07/01, decisão de to-
mada de posse administrativa do imóvel, sito 
na rua de Jaca, frente ao nº 43/49, da fregue-
sia de vilar de Andorinho, deste município, com 
efeitos a partir do próximo dia 26 de fevereiro 
de 2019, a partir das 8:00 horas, e pelo perío-
do estritamente necessário ao cumprimento 
da execução coerciva da ordem de limpeza/
corte da vegetação espontânea excessiva pre-
sente no referido terreno e posterior remoção 
ou eliminação de todos os sobrantes vegetais 
a produzir ou existentes, bem como de outros 
tipos de resíduos aí presentes, em violação do 
disposto no art.º 33º e alínea b), do art. 49º, do 
regulamento Municipal de resíduos Sólidos 
urbanos e Limpeza pública de vila Nova de 
Gaia, proferida, em 04/10/2016, por despacho 
do Exm.º Senhor vereador do pelouro da Fisca-
lização Municipal, com competência subdele-
gada pelo despacho nº. 14/pCM/2014, de 10 de 
Março, do Senhor presidente da Câmara Muni-
cipal de vila Nova de Gaia.Com efeito, por des-
pacho de 04/10/2016, do Exm.º Senhor verea-
dor do pelouro da Fiscalização Municipal, veio 
a ser ordenado aos proprietários, arrendatários, 
usufrutuários ou entidade que a qualquer título 
detivesse(m) o terreno, que procedesse(m), no 
prazo de 15 dias úteis, à limpeza/corte da vege-
tação e demais resíduos, existentes no terreno, 
na sito na rua de jaca, frente ao nº 43/49, da 
freguesia de vilar de Andorinho, deste municí-
pio, em virtude do seu estado violar o disposto 
no art.º 33.º e alínea b), do art.º 49.º, do regula-
mento Municipal de resíduos Sólidos urbanos 
e Limpeza pública de vila Nova de Gaia.
ora, a ordem proferida veio a ser-lhes devida-
mente notificada, por via de editais afixados, 
nos locais de estilo, respetivamente em 16-11-
2016 e 18-11-2016.
Não obstante, veio a verificar-se, esgotado o 
prazo fixado para o efeito e de acordo com in-
formação prestada, por último, pelos serviços 

de fiscalização, na sequência de deslocação 
efetuada ao local, em 12/10/2018, que a ordem 
proferida não veio a ser cumprida, o que legi-
tima, ora, o recurso à execução coerciva da or-
dem proferida
Mais se alerta, nos termos do disposto no n.º 2, 
do art.º 157.º, do DL n.º 442/91, de 15 de Novem-
bro, alterado pelo DL n.º 61/96, de 31/01, de que 
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, serão de conta dos infratores.
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(38/SAL/2016) poderá ser consultado junto da 
Divisão de Fiscalização e Contraordenações, no 
edifício da Gaiurb – urbanismo e habitação, EM, 
sito no Largo Aljubarrota, 13 (ao Cais de Gaia), 
em dias úteis, no horário compreendido entre 
as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 16:00. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: INT-CMvNG/2019/5325
vila Nova de Gaia, 02-05-2019 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 11/02/2019

eDT-CMvNG/2019/75
(proc. 1377/SAL/2016)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de Gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
FAZ SABEr, nos termos do disposto na alínea 
d) do n.º 1 do art.º 112.º do Código de proce-
dimento Administrativo (CpA), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de Janeiro, atra-
vés da afixação do presente Edital, de que, por 
despacho do Senhor vereador do pelouro da 
Fiscalização Municipal, de 26 de novembro de 
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2018, foi proferida, nos termos do disposto no 
n.º 2, do art.º 149.º e ss. do DL n.º 442/91, de 
15 de novembro, alterado pelo DL n.º 61/96, de 
31/01, aplicável por força do disposto no art.º 6.º, 
do DL n.º 4/2015, de 07/01, decisão de tomada 
de posse administrativa do imóvel, sito na rua 
do outeiro, em frente ao nº 182, da freguesia 
de Serzedo e perosinho, deste concelho, com 
efeitos a partir do próximo dia 7 de março de 
2019, pelas 8:00 horas, e pelo período estrita-
mente necessário ao cumprimento da execução 
coerciva da ordem de limpeza/corte da vegeta-
ção espontânea excessiva presente no referido 
terreno e posterior remoção ou eliminação de 
todos os sobrantes vegetais a produzir ou exis-
tentes, bem como de outros tipos de resíduos 
aí presentes, em violação do disposto no art. 
33º e alínea b), do art. 49º, do regulamento Mu-
nicipal de resíduos Sólidos urbanos e Limpe-
za pública de vila Nova de Gaia, proferida, em 
24/04/2018, por despacho do Exmo. Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Municipal, 
com competência subdelegada pelo despacho 
nº. 47/pCM/2017, de 27 de outubro.
Com efeito, do Exmo. Senhor vereador do pe-
louro da Fiscalização Municipal e vistorias Ad-
ministrativas, veio a ser ordenado aos proprie-
tários, arrendatários, usufrutuários ou entidade 
que a qualquer título detivesse(m) o terreno, 
que procedesse(m), no prazo de 15 dias úteis, à 
limpeza/corte da grande densidade de vegeta-
ção, existente no terreno, sito na rua do outei-
ro, em frente ao nº 182, da freguesia de Serzedo 
e perosinho, deste concelho, em virtude do seu 
estado violar o disposto no art.º 33.º e alínea b), 
do art.º 49.º, do regulamento Municipal de re-
síduos Sólidos urbanos e Limpeza pública de 
vila Nova de Gaia. ora, a ordem proferida veio 
a ser-lhes devidamente notificada, por via de 
editais afixados, nos locais de estilo, respetiva-
mente em 5/06/2018 e em 2/07/2018.
Não obstante, veio a verificar-se, esgotado o 
prazo fixado para o efeito e de acordo com in-
formação prestada, por último, pelos serviços 
de fiscalização, na sequência de deslocação 
efetuada ao local, em 15/10/2018, que a ordem 
proferida não veio a ser cumprida, o que legi-
tima, ora, o recurso à execução coerciva da or-
dem proferida.
Mais se adverte, nos termos do disposto no n.º 

2, do art.º 157.º, do DL n.º 442/91, de 15 de no-
vembro, alterado pelo DL n.º 61/96, de 31/01, de 
que as quantias, relativas às despesas realiza-
das no âmbito da execução coerciva, incluindo 
quaisquer indemnizações ou sanções pecuniá-
rias, que a Administração tenha de suportar 
para o efeito, serão de conta dos infratores.
Informa-se, por fim, que o presente processo 
1377/SAL/2016) poderá ser consultado junto da 
Divisão de Fiscalização e Contraordenações, no 
edifício da Gaiurb – urbanismo e habitação, EM, 
sito no Largo Aljubarrota, 13 (ao Cais de Gaia), 
em dias úteis, no horário compreendido entre 
as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 16:00. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: INT-CMvNG/2019/5410
vila Nova de Gaia, 02-05-2019
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 11/02/2019

eDT-CMvNG/2019/76
(proc. 455/SAL/2017)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de Gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 
do nº.1 e nº.3, do art.º 112º do Código de procedi-
mento Administrativo (aprovado pelo Decreto-
-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da afixa-
ção do presente Edital, e em cumprimento do 
despacho proferido pelo Senhor vereador do 
pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Manuel 
Monteiro, em 03/01/2019, ao abrigo da subde-
legação de competências constante do des-
pacho n. 47/pCM/2017 de 27 de outubro, o(s) 
proprietário(s), arrendatário(s), usufrutuário(s) 
e demais titulares de direitos reais sobre o ter-
reno, sito na ruA NoITIAS, Ao LADo Do Nº 
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93, da freguesia de GuLpILhArES E vALADA-
rES, deste município, da intenção desta auto-
ridade administrativa ordenar, a execução, a 
promover no prazo de 15 dias úteis, da limpeza 
da vegetação e demais resíduos, existentes no 
referido terreno, promovendo, entre outros, a 
proliferação de insetos e animais rastejantes, e 
constituindo, por conseguinte, um foco de insa-
lubridade e de insegurança (risco de incêndio) 
no local, em violação do disposto no art.º 33.º 
do regulamento Municipal de resíduos Sólidos 
urbanos e Limpeza pública do Município de 
vila Nova de Gaia. 
Com efeito, decorre do disposto no citado art.º 
33.º, que é proibida a existência de árvores, ar-
bustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou quais-
quer resíduos nos terrenos ou logradouros dos 
prédios rústicos ou urbanos quando consti-
tuam perigo de incêndio ou para a saúde pú-
blica, sendo que, de acordo com o disposto na 
alínea b) do art.º 49.º, do citado regulamento, 
constitui contraordenação, passível de coima 
graduada de uma vez até um máximo de cinco 
vezes o salário mínimo nacional. 
Mais se notifica que, de acordo com o dispos-
to nos art.°s 121.º e 122.º, do Código de pro-
cedimento Administrativo, dispõe(m) de 10 
dias úteis para apresentar as alegações, que 
entender(em) por convenientes, face ao teor da 
intenção, que ora lhe(s) veio a ser comunicada. 
Caso não sejam apresentadas alegações por 
escrito, no prazo de 10 dias úteis, a contar da 
presente notificação, a intenção agora comuni-
cada torna-se efetiva, devendo cumprir com o 
determinado no prazo que lhe foi concedido.
Mais se notifica que, após o decurso do prazo 
concedido para o efeito, e constatada a manu-
tenção da situação de insalubridade e insegu-
rança detetada, nos termos e para os efeitos do 
disposto no n.º 2 do art.º 149.º e ss. do DL n.º 
442/91, de 15 de novembro, alterado pelo DL n.º 
61/96, de 31/01, aplicável por força do disposto 
no art.º 6.º, do DL n.º 4/2015, de 07/01. 
A posse administrativa é realizada pelos servi-
ços municipais competentes, mediante a elabo-
ração de um auto de posse onde, para além de 
se identificar o ato aqui expresso, se especifi-
cam demais elementos que se revelem por per-
tinentes elencar. As quantias relativas às despe-
sas realizadas no âmbito da execução coerciva, 

incluindo quaisquer indemnizações ou sanções 
pecuniárias, que a administração tenha de su-
portar para o efeito, são de conta dos infratores. 
Ao prazo aqui fixado acresce uma dilação de 
30 dias. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(455/SAL/2017) poderá ser consultado junto 
da Divisão de Fiscalização e Contraordenações, 
no edifício da Gaiurb – urbanismo e habitação, 
EM, sito no Largo Aljubarrota, 13 (ao Cais de 
Gaia), em dias úteis, no horário compreendido 
entre as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 
16:00. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: INT-CMvNG/2019/2406
vila Nova de Gaia, 17-01-2019
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 11/02/2019

eDT-CMvNG/2019/79
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo - vÁrIoS 
ArruAMENToS, MAFAMuDE
Manuel António Correia Monteiro, vereador da 
Câmara Municipal de vila Nova de Gaia
TorNA pÚBLICo que, por deliberação da 
Exma. Câmara Municipal, tomada na reunião de 
04 de Fevereiro de 2019, foi aprovada a seguin-
te poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo:
- rua Quinta das pedras e arruamentos do Bair-
ro das pedras, em Mafamude -  Implementação 
de sinalização correspondente à velocidade de 
40km/h 
para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de Gaia, 08 de Fevereiro de 2019,  
o vereador, Manuel António Correia Monteiro
Data de publicitação: 12/02/2019

eDT-CMvNG/2019/83
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 pública realizada na Junta de Fregue-
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sia de Arcozelo no dia 4 de fevereiro de 2019, 
aprovada nos termos do disposto no art.º 27º 
do CpA, no nº. 3 do art.º 57º da Lei nº 75/2013, 
de 12 de setembro, bem como do nº. 1, do art.º 
11º do regimento desta Câmara Municipal, apro-
vado pelo Executivo na reunião de 2017/10/21.
por ser verdade e a fim de ser tornada pública 
se fez o presente Edital que vai ser afixado no 
átrio Municipal, estando a respetiva ata exposta 
para consulta, junto do balcão de informação. 
vila Nova de Gaia, 7 de fevereiro de 2019.
o vereador, Manuel António Correia Monteiro
Data de publicitação: 13/02/2019

eDT-CMvNG/2019/84
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 08/97
(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 cum-
primento do seu despacho proferido em 07 de 
fevereiro de 2019, e nos termos do disposto no 
artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro na sua atual redação, que foi apre-
sentado um pedido de alteração da licença de 
loteamento n.º 08/97 para o lote n.º 16, reque-
rido em nome de Mário rui oliveira Aguiar, que 
tem como objetivo: 
a) retificação da área do lote de 424,00m2 para 
419,35m2 (resultante da realização do levanta-
mento topográfico); 
b) Aumento da área de implantação de 115,00m2 
para 145,91m2; 
c) Diminuição da área de implantação do al-
pendre, de 20,00m2 para 15,91m2; 
d) Diminuição da área de construção, de 
250,95m2 para 232,57m2. 
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 6555/18 estará disponível 
para consulta, no Serviço de Atendimento 
da GAIurB, E.M., nos dias úteis, das 9.00h às 
16.30h. 
o vice-presidente (Eng.º patrocínio Azevedo)

Data de publicitação: 13/02/2019

eDT-CMvNG/2019/88
MANuEL ANTÓNIo CorrEIA MoNTEIro no 
uso das competências delegadas pelo Exmo. 
Senhor presidente da Câmara através do des-
pacho nº 47/pCM/2017 de 27 de outubro de 
2017
TorNA pÚBLICo que a próxima reunião pú-
blica vai ter lugar no dia 04 de março de 2019, 
segunda-feira, pelas 15,00 horas, na Junta de 
Freguesia de oliveira do Douro, Município de 
vila Nova de Gaia.
Nos termos do disposto no nº 3, do artigo 7.º do 
regimento da Câmara Municipal de vila Nova 
de Gaia, aprovado em reunião de 21 de Janeiro 
de 2019, os Munícipes interessados em intervir 
no período aberto ao público,
podem fazê-lo sem prévia inscrição.
E para constar se lavrou o presente Edital que 
vai ser afixado no átrio Municipal.
vila Nova de Gaia, 11 de fevereiro de 2019.
o vereador, Manuel António Correia Monteiro
Data de publicitação: 14/02/2019
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eDT-CMvNG/2019/90
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 20/92
(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 1 
de fevereiro de 2019, e nos termos do dispos-
to no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16 de dezembro, na sua atual redação, que foi 
apresentado um pedido de alteração da licen-
ça de loteamento n.º 20/92 para o lote n.º 8, 
requerido em nome de Carlos Manuel Teixeira 
osório de Castro, que tem como objetivo:
- Alteração do polígono de implantação, man-
tendo a cércea de r/chão e cave, e as áreas má-
ximas de implantação e de construção defini-
das no loteamento em vigor.
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 6285/18 estará disponível 
para consulta, no Serviço de Atendimento 
da GAIurB, E.M., nos dias úteis, das 9.00h às 
16.30h.
o vice-presidente (Eng.º patrocínio Azevedo)

Data de publicitação: 14/02/2019

eDT-CMvNG/2019/91
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo - ruA 
GIL ALCoForADo, 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 
04/02/2019, foi aprovada a seguinte poSTurA 
MuNICIpAL DE TrâNSITo:
Alteração da postura Municipal de Trânsito da 
rua Gil Alcoforado, invertendo o sentido de 
trânsito de norte para sul, incluindo a aprova-
ção do sinal STop na interceção com a Avenida 
Marechal Gomes, e as consequentes alterações 
na sinalização vertical e em todas as marcas ro-
doviárias.
para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de Gaia, 11/02/2019
o vereador, Manuel António Correia Monteiro
Data de publicitação: 14/02/2019

eDT-CMvNG/2019/92
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 45/96
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 
urbanização e Edificação)
Eng.º patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-
-presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de Gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 44/pCM/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 
de outubro de 2017.
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 
30 de janeiro de 2019, e nos termos do dispos-
to no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16 de dezembro, na sua atual redação, que foi 
apresentado um pedido de alteração da licença 
de loteamento n.º 45/96 para o lote n.º 95, re-
querido em nome de JoSÉ MIGuEL oLIvEIrA 
MArTINS, que tem como objetivos:
Alteração da mancha de implantação definida 
para a edificação principal;
Alteração da área de construção da habitação, 
ao nível do r/chão e do andar, de 236m2 para 
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270m2;
Eliminação do volume anexo no limite posterior 
do lote.
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 2969/18 estará disponível 
para consulta, no Serviço de Atendimento 
da GAIurB, E.M., nos dias úteis, das 9.00h às 
16.30h.
o vice-presidente (Eng.º patrocínio Azevedo)

Data de publicitação: 14/02/2019

eDT-CMvNG/2019/93
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 15/72
(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 
28 de janeiro de 2019, e nos termos do dispos-

to no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16 de dezembro, na sua atual redação, que foi 
apresentado um pedido de alteração da licença 
de loteamento n.º 15/72, requerido em nome de 
MANuEL pErEIrA pINTo, que tem como ob-
jetivo a ampliação das áreas de construção da 
habitação e do volume anexo.
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 379/15 estará disponível para con-
sulta, no Serviço de Atendimento da GAIurB, 
E.M., nos dias úteis, das 9.00h às 16.30h.
o vice-presidente (Eng.º patrocínio Azevedo)

Data de publicitação: 14/02/2019

eDT-CMvNG/2019/95
(proc. 1320/SAL/2018)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de Gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
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na reunião de 21 de outubro de 2017
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 
do n.º 1 e no n.º 3 do artigo 112.º do Código de 
procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, atra-
vés da afixação do presente Edital e em cum-
primento do despacho proferido pelo Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Municipal, 
Dr. Manuel Monteiro, em 03/01/2019, ao abri-
go da subdelegação de competências cons-
tante do despacho n.º 47/pCM/2017 de 27 de 
outubro, o(s) proprietário(s), arrendatário(s), 
usufrutuário(s) e demais titulares de direitos 
reais sobre o terreno, sito na rua de Belide 
com a rua Alexandre Marta da Cruz, da união 
de freguesias de Gulpilhares e valadares, deste 
Município.
DA orDEM, proferida por esta autoridade ad-
ministrativa no âmbito do processo de fisca-
lização n.º 1320/SAL/2018, de execução dos 
trabalhos de limpeza, sem destruição do cober-
to vegetal, designadamente corte de material 
vegetal infestante existente e remoção dos re-
síduos sobrantes, verdes ou outros quaisquer, 
promovendo, entre outros, a proliferação de in-
setos e animais rastejantes, e constituindo, por 
conseguinte, foco de insalubridade e de insegu-
rança (risco de incêndio) no local, em cumpri-
mento do disposto nos artigos 33.º, 49.º alínea 
b), do regulamento Municipal de resíduos Só-
lidos urbanos e Limpeza pública de vila Nova 
de Gaia, concedendo-lhe, para o efeito, o prazo 
de 15 dias.
Com efeito, decorre do disposto no sobredito 
artigo 33.º que é proibida a existência de ár-
vores, arbustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou 
quaisquer resíduos nos terrenos ou logradou-
ros dos prédios rústicos ou urbanos quando 
constituam perigo de incêndio ou para a saúde 
pública, cuja violação, de acordo com o dispos-
to na alínea b) do artigo 49.º do citado regula-
mento, constitui contraordenação, passível de 
coima graduada de uma vez até um máximo de 
cinco vezes o salário mínimo nacional. 
Ao abrigo do disposto nas alíneas a) e c) do 
artigo 124.º do Código de procedimento Admi-
nistrativo, é dispensada a audiência dos inte-
ressados, justificada pela necessidade urgente 
e imperiosa de remover a situação de grave in-
salubridade, de perigo de incêndio e de risco 

acrescido para a saúde pública que decorre da 
densidade, altura e qualidade da vegetação e 
ainda da constatação de circunstancialismos, 
meteorológicos ou de localização do imóvel, 
que potenciam a possibilidade de ocorrência 
concreta e efetiva de resultados danosos para 
pessoas e bens e ainda para o interesse público 
em presença. 
Mais se notifica que, após o decurso do prazo 
de 15 dias sem que se mostre cumprida a or-
dem, promover-se-á, imediatamente, a tomada 
de posse administrativa do imóvel com vista à 
execução coerciva da ordem proferida e incum-
prida, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 
149.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 442/91, de 
15 de Novembro, ainda aplicável por força do 
disposto no artigo 6.º do novo Código de pro-
cedimento Administrativo.
A posse administrativa é realizada pelos servi-
ços municipais competentes para o efeito, me-
diante a elaboração de um auto de posse onde, 
para além de se identificar o ato aqui expresso, 
se especificam demais elementos que se reve-
lem por pertinentes elencar.
Mais se adverte que os custos e todas as quan-
tias relativas às despesas a realizar no âmbito 
da execução coerciva, incluindo quaisquer in-
demnizações ou sanções pecuniárias que a au-
toridade administrativa careça de suportar para 
o efeito, serão imputados ao(à)(s) infrator(a)
(s). 
Ao prazo ora fixado acresce uma dilação de 30 
dias, em cumprimento do disposto na alínea c) 
do n.º 1 do artigo 88.º do Código de procedi-
mento Administrativo. 
Caso opte(m) por proceder à limpeza volun-
tária do terreno, deverá(ão) comunicá-lo, por 
qualquer meio, aos serviços de fiscalização da 
Divisão de Fiscalização e Contraordenações 
deste município.
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(1320/SAL/2018) poderá ser consultado junto 
da Divisão de Fiscalização e Contraordenações, 
no edifício da Gaiurb – urbanismo e habitação, 
EM, sito no Largo Aljubarrota, 13 (ao Cais de 
Gaia), em dias úteis, no horário compreendido 
entre as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 
16:00. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
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blicos de costume.
N/ ref.ª: SAI-CMvNG/2019/3426
vila Nova de Gaia, 13-02-2019
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 18/02/2019

eDT-CMvNG/2019/96
(proc. 536/SAL/2017)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de Gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
FAZ SABEr, nos termos do disposto na alínea 
d) do n.º 1 do art.º 112.º do Código de proce-
dimento Administrativo (CpA), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de Janeiro, atra-
vés da afixação do presente Edital, de que por 
despacho do Senhor vereador do pelouro da 
Fiscalização Municipal, de 26 de novembro de 
2018, foi proferida, nos termos do disposto no 
n.º 2, do art.º 149.º e ss. do DL n.º 442/91, de 
15 de Novembro, alterado pelo DL n.º 61/96, de 
31/01, aplicável por força do disposto no art.º 
6.º, do DL n.º 4/2015, de 07/01, decisão de to-
mada de posse administrativa do imóvel, sito na 
Travessa da raposa, nº 113, da união de Fregue-
sias de pedroso e Seixezelo, deste município, 
com efeitos a partir do próximo dia 26 de mar-
ço de 2019, pelas 8:00 horas, e pelo período es-
tritamente necessário ao cumprimento da exe-
cução coerciva da ordem de limpeza/corte da 
vegetação espontânea excessiva presente no 
referido terreno e posterior remoção ou elimi-
nação de todos os sobrantes vegetais a produ-
zir ou existentes, bem como de outros tipos de 
resíduos aí presentes, em violação do disposto 
no art.º 33º e alínea b), do art. 49º, do regula-
mento Municipal de resíduos Sólidos urbanos 
e Limpeza pública de vila Nova de Gaia, pro-
ferida, em 18-09-2017, por despacho do Exmo. 
Senhor vereador do pelouro da Fiscalização 

Municipal, com competência subdelegada pelo 
despacho nº. 14/pCM/2014, de 10 de Março, do 
Senhor presidente da Câmara Municipal de vila 
Nova de Gaia.
Com efeito, por despacho de 18-09-2017, do 
Exmo. Senhor vereador do pelouro da Fiscaliza-
ção Municipal, veio a ser ordenado aos proprie-
tários, arrendatários, usufrutuários ou entidade 
que a qualquer título detivesse(m) o terreno, 
que procedesse(m), no prazo de 15 dias úteis, à 
limpeza/corte da vegetação e demais resíduos, 
existentes no terreno, na sito na travessa da ra-
posa, nº 113, da união de freguesias de pedroso 
e Seixezelo, deste município, em virtude do seu 
estado violar o disposto no art.º 33.º e alínea b), 
do art.º 49.º, do regulamento Municipal de re-
síduos Sólidos urbanos e Limpeza pública de 
vila Nova de Gaia.
ora, a ordem proferida veio a ser-lhes devida-
mente notificada, por via de editais afixados, 
nos locais de estilo, respetivamente em 19-01-
2018 e 23-01-2018.
Não obstante, veio a verificar-se, esgotado o 
prazo fixado para o efeito e de acordo com in-
formação prestada, por último, pelos serviços 
de fiscalização, na sequência de deslocação 
efetuada ao local, em 12/10/2018, que a ordem 
proferida não veio a ser cumprida, o que legi-
tima, ora, o recurso à execução coerciva da or-
dem proferida.
Mais se alerta, nos termos do disposto no n.º 2, 
do art.º 157.º, do DL n.º 442/91, de 15 de Novem-
bro, alterado pelo DL n.º 61/96, de 31/01, de que 
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, serão de conta dos infratores.
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(536/SAL/2017) poderá ser consultado junto 
da Divisão de Fiscalização e Contraordenações, 
no edifício da Gaiurb – urbanismo e habitação, 
EM, sito no Largo Aljubarrota, 13 (ao Cais de 
Gaia), em dias úteis, no horário compreendido 
entre as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 
16:00. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: SAI-CMvNG/2019/3384
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vila Nova de Gaia, 13-02-2019
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 18/02/2019

eDT-CMvNG/2019/97
(proc. 155/SAL/2017)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de Gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
FAZ SABEr, nos termos do disposto na alínea 
d) do n.º 1 do art.º 112.º do Código de proce-
dimento Administrativo (CpA), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de Janeiro, através 
da afixação do presente Edital, de que, por des-
pacho do Senhor vereador do pelouro da Fis-
calização Municipal Dr. Manuel Monteiro de 26 
de novembro de 2018, foi proferida, nos termos 
do disposto no n.º 2, do art.º 149.º e ss. do DL n.º 
442/91, de 15 de novembro, alterado pelo DL n.º 
61/96, de 31/01, aplicável por força do disposto 
no art.º 6.º, do DL n.º 4/2015, de 07/01, decisão 
de tomada de posse administrativa do terreno, 
sito na rua Fonte do Carvalhinho, junto ao n.º 
59 ( lado Norte ), da união de freguesias de Gri-
jó e Sermonde, deste Município, com efeitos a 
partir do próximo dia 19 de março de 2019, pe-
las 8:00 horas, e pelo período estritamente ne-
cessário ao cumprimento da execução coerciva 
da ordem de limpeza/corte da vegetação es-
pontânea excessiva presente no referido terre-
no e posterior remoção ou eliminação de todos 
os sobrantes vegetais a produzir ou existentes, 
bem como de outros tipos de resíduos aí pre-
sentes, em violação do disposto no art. 33º e 
alínea b), do art.º. 49º, do regulamento Muni-
cipal de resíduos Sólidos urbanos e Limpeza 
pública de vila Nova de Gaia, proferida, em 11 
de dezembro de 2017, por despacho do Exmo. 
Senhor vereador do pelouro da Fiscalização 
Municipal, com competência subdelegada pelo 

despacho nº. 47/pCM/2017, de 27 de outubro, 
do Senhor presidente da Câmara Municipal de 
vila Nova de Gaia, no âmbito do processo n.º 
155/SAL/2017.
Com efeito, por despacho de 11 de dezembro 
de 2017, do Exmo. Senhor vereador do pelou-
ro da Fiscalização Municipal, veio a ser orde-
nado ao(s) proprietário(s), arrendatário(s), 
usufrutuário(s) e demais titulares de direitos 
reais, do terreno, por via de editais afixados, nos 
locais de estilo, respetivamente, em 19/03/2018 
e em 23/09/2018, que procedesse no prazo 
de 15 dias úteis, à limpeza/corte da vegetação 
espontânea excessiva e posterior remoção ou 
eliminação de todos os sobrantes vegetais a 
produzir ou existentes, bem como de outros ti-
pos de resíduos aí presentes, no terreno, sito 
na rua Fonte do Carvalhinho, junto ao n.º 59 
(lado Norte), da união de freguesias de Grijó e 
Sermonde, deste Município, em virtude do seu 
estado violar o disposto no art.º 33.º e alínea b), 
do art.º 49.º, do regulamento Municipal de re-
síduos Sólidos urbanos e Limpeza pública de 
vila Nova de Gaia.
Não obstante, veio a verificar-se, esgotado o 
prazo fixado para o efeito e de acordo com in-
formação prestada, por último, pelos serviços 
de fiscalização, na sequência de deslocação 
efetuada ao local, em 20/08/2018, que a ordem 
proferida não veio a ser cumprida, o que legi-
tima, ora, o recurso à execução coerciva da or-
dem proferida.
Mais se adverte, nos termos do disposto no n.º 
2, do art.º 157.º, do DL n.º 442/91, de 15 de no-
vembro, alterado pelo DL n.º 61/96, de 31/01, de 
que as quantias, relativas às despesas realiza-
das no âmbito da execução coerciva, incluindo 
quaisquer indemnizações ou sanções pecuniá-
rias, que a Administração tenha de suportar 
para o efeito, serão de conta dos infratores.
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(155/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.
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N/ ref.ª: SAI-CMvNG/2019/3423
vila Nova de Gaia, 13-02-2019
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 18/02/2019

eDT-CMvNG/2019/98
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 
pAuLo JorGE vIEIrA MArQuES, com última 
morada conhecida na rua Adriano Correia de 
oliveira, n.º 164 – 5.º Esq. Tras. – vila Nova de 
Gaia, na qualidade de proprietário conforme 
consta na Conservatória do registo de Auto-
móveis, de que a polícia Municipal de vila Nova 
de Gaia removeu no dia 10/12/2018, ao abrigo 
do art.º 164º do Código da Estrada, do Largo da 
Igreja, freguesia de valadares, para o Estaleiro 
Municipal, sito na rua do passadouro, Freguesia 
da Madalena, o veículo Ligeiro de passageiros, 
marca Fiat, modelo Bravo, matrícula 69-84-GG, 
por se encontrar estacionado em infração ao 
art.º 163º do Código da Estrada.--
Dispõe o notificado do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do 
presente Edital, para a reclamação do referido 
veículo, sob pena do mesmo ser considerado 
abandonado e adquirido pela Autarquia, con-
forme o previsto no n.º 4 do art.º 165.º do Có-
digo da Estrada, com as consequências daí re-
sultantes.
E para constar se faz o presente Edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos lugares 
de estilo.
proc n.º 286/DpM/vA/2018
N/ ref.ª: SAI-pMvNG/2019/360
vila Nova de Gaia, 11-02-2019 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 18/02/2019

eDT-CMvNG/2019/100
TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de Gaia, no uso das 
competências subdelegadas por Despacho n.º 

58/vMM/2017 de 09 de Novembro:
Torna público que, de acordo com o Decreto-
-Lei n.º 14/2019, de 21 de janeiro, a queima de 
matos cortados e amontoados e qualquer tipo 
de sobrantes de exploração, bem como a que 
decorre de exigências fitossanitárias de cum-
primento obrigatório e a realização de queima-
das extensivas, estão sujeitas a comunicação 
prévia (obrigatória) à autarquia local.
A comunicação prévia deverá ser efetuada 
através da plataforma do ICNF, no sítio https://
fogos.icnf.pt/InfoQueimasQueimadas/.
A Câmara Municipal, através do seu Gabinete 
Técnico Florestal, disponibiliza ajuda ao registo 
na plataforma, devendo o interessado dirigir-se 
ao Quartel dos Bombeiros Sapadores de vila 
Nova de Gaia de segunda a sexta-feira entre as 
9:00h e as 12:30h e as 14:00h e as 17:30h.
por questões de proximidade, poderá ainda di-
rigir-se ao quartel dos Bombeiros voluntários 
da área que também disponibilizarão ajuda ao 
registo na plataforma.
Mais se informa que, se as ações de queima e 
queimadas forem realizadas durante o fim-de-
-semana, estas terão que ser comunicadas até 
às 16:00h de sexta-feira ou se forem realizadas 
em feriados até às 16:00h do último dia útil.
Qualquer esclarecimento adicional poderá con-
tactar o Gabinete Técnico Florestal através do 
número 22 377 80 00 (horário de expediente).
para constar e para os devidos e legais efeitos, 
se publica o presente Edital e outros de igual 
teor que serão afixados nos lugares públicos do 
costume.
N/ ref.ª: SAI-pMvNG/2019/484
vila Nova de Gaia, 20-02-2019
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 20/02/2019

eDT-CMvNG/2019/104
MANuEL ANTÓNIo CorrEIA MoNTEIro no 
uso das competências delegadas pelo Exmo. 
Senhor presidente da Câmara através do des-
pacho nº 47/pCM/2017 de 27 de outubro de 
2017
TorNA pÚBLICo que a próxima reunião pú-
blica vai ter lugar no dia 18 de março de 2019, 
segunda-feira, pelas 16,00 horas.
Nos termos do disposto no artigo 7.º do regi-
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mento da Câmara Municipal de vila Nova de 
Gaia, aprovado em reunião de 21 de Janeiro de 
2019, os Munícipes interessados em intervir no 
período aberto ao público, devem inscrever-se 
na receção da Câmara até às 17 horas da terça-
-feira imediatamente anterior à reunião pública 
agendada para aquele dia 18.03.2019.
E para constar se lavrou o presente Edital que 
vai ser afixado no átrio Municipal.
vila Nova de Gaia, 19 de fevereiro de 2019.
o vereador, Manuel António Correia Monteiro
Data de publicitação: 21/02/2019

eDT-CMvNG/2019/105
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo - ruA Do 
rECANTo, SANTA 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 
18/02/2019, foi aprovada a seguinte poSTurA 
MuNICIpAL DE TrâNSITo:
Implementação de dois sentidos de trânsito na 
rua do recanto, desde a rua Consiglieri pe-
droso até à rampa do acesso automóvel do Lar 
padre Alves Correia, em Santa Marinha, sendo 
impedido o estacionamento neste troço do 
arruamento indicando, à exceção do lugar de 
estacionamento para pessoas com mobilidade 
condicionada. 
para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de Gaia, 21/02/2019,
o vereador, Manuel António Correia Monteiro
Data de publicitação: 22/02/2019

eDT-CMvNG/2019/106
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo - ruA 
DoS CASTANhEIroS, GrIJÓ
Manuel António Correia Monteiro, vereador da 
Câmara Municipal de vila Nova de Gaia
TorNA pÚBLICo que, por deliberação da 
Exma. Câmara Municipal, tomada na reunião de 
4 de Fevereiro de 2019, foi aprovada a seguinte 
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo:
Colocação de sinal de paragem obrigatória 
(B2), na rua dos Castanheiros, junto ao entron-
camento com a rua das Granhãos
para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal

vila Nova de Gaia, 19 de Fevereiro de 2019
o vereador, Manuel António Correia Monteiro
Data de publicitação: 22/02/2019

eDT-CMvNG/2019/107
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo - ruA 
DAS CANDEIAS, GrIJÓ
Manuel António Correia Monteiro, vereador da 
Câmara Municipal de vila Nova de Gaia
TorNA pÚBLICo que, por deliberação da 
Exma. Câmara Municipal, tomada na reunião de 
4 de Fevereiro de 2019, foi aprovada a seguinte 
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo:
Colocação de sinal de paragem obrigatória 
(B2), na rua das Candeias, junto ao entronca-
mento com a rua da Fonte Branca
para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de Gaia, 19 de Fevereiro de 2019,  
o vereador, Manuel António Correia Monteiro
Data de publicitação: 22/02/2019

eDT-CMvNG/2019/108
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 03 respeitante à reunião 
pública realizada na Junta de Freguesia de Ar-
cozelo no dia 04 de fevereiro de 2019, aprovada 
nos termos do disposto no art.º 27º do CpA, no 
nº. 3 do art.º 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de se-
tembro, bem como do nº. 1, do art.º 11º do regi-
mento desta Câmara Municipal, aprovado pelo 
Executivo na reunião de 2019/01/21.
por ser verdade e a fim de ser tornada pública 
se fez o presente Edital que vai ser afixado no 
átrio Municipal, estando a respetiva ata exposta 
para consulta, junto do balcão de informação.
vila Nova de Gaia, 21 de fevereiro de 2019.
o vereador, Manuel António Correia Monteiro
Data de publicitação: 25/02/2019

eDT-CMvNG/2019/110
(proc. 425/vT/2018)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de Gaia, no uso das 
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competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
FAZ SABEr, nos termos do disposto na alínea d) 
do nº 1 do art.º 112º do Código de procedimento 
Administrativo, através da afixação do presen-
te Edital, a todos os interessados – proprietário 
ou proprietários do edifício urbano sito na rua 
Camilo Castelo Branco, n.º 1255, na freguesia de 
Mafamude e vila do paraíso, deste concelho de 
vila Nova de Gaia -, de que, no âmbito do pro-
cesso Administrativo nº 425/vT/2018, por des-
pacho de 29 de janeiro de 2019 do Sr. vereador 
do pelouro da Fiscalização Municipal e vistorias 
Administrativas, Dr. Manuel Monteiro, foi profe-
rida a seguinte decisão:
Com vista à correção das deficiências assina-
ladas pelos peritos na vistoria administrativa 
realizada a 23 de julho de 2018, ponderados os 
restantes elementos constantes no processo, 
ordena-se aos proprietários da edificação em 
causa, acima referida, nos termos previstos no 
art.º 89º nº 2 do regime Jurídico da urbaniza-
ção e da Edificação (rJuE), aprovado pelo DL 
nº 555/99 de 16 de Dezembro, na redação que 
lhe foi dada pela Lei nº 60/2007 de 4 de Se-
tembro, a execução dos seguintes trabalhos, a 
completar no prazo máximo de 30 dias úteis, 
contados que sejam 30 dias após a afixação 
deste edital:-
1. – EXTErIor
a) Fachada principal/anterior/poente à face da 
via pública
- reparação do reboco, na zona superior do 
cunhal lateral direito/sul ao lado do portão de 
entrada no prédio.
b) Fachada lateral direita/sul
- remoção da vegetação infestante que está 
“agarrada” à fachada.
c) Cobertura(s) 
- remoção da vegetação infestante existe so-
bre a cobertura em telhado de quatro águas.
- Efetuar revisão geral à cobertura de quatro 
águas, efetuando as consolidações e repara-

ções que porventura venham a ser necessárias.
d) Logradouro
- remoção da vegetação infestante existente 
sobre o muro de vedação, sobre portão de en-
trada no prédio e saliente sobre a via pública.
- remoção da vegetação infestante existente 
na superfície de logradouro.
Caso não haja cumprimento voluntário do or-
denado, no prazo concedido para o efeito, o 
Município poderá executar coercivamente os 
trabalhos, com custos a cargo dos infratores, 
para além de incorrerem estes em responsabi-
lidade contraordenacional, punível com coima 
a graduar entre €500 euros e €100.000 euros, 
nos termos do art.º 91º, do nº 1 alínea s) e nº 4 
do art.º 98º e dos art.°s 107º e 108º, todos do 
Decreto-Lei nº 555/99 de 16 de Dezembro com 
a nova redação conferida pela Lei nº 60/2007 
de 4 de Setembro. Adverte-se ainda que o não 
cumprimento desta ordem administrativa po-
derá constituir também crime de desobediên-
cia, nos termos previstos no art.º 348º nº 1 alínea 
b) do Código penal.
Mais se informa que o processo poderá ser con-
sultado no Sector de vistorias Administrativas, 
no Edifício Corpus Christi, ao Largo de Aljubar-
rota, nº 13, vila Nova de Gaia (Beira rio) entre 
as 9h e as 12h30 e entre as 14h e as 16h30. Nes-
se processo poderá ser consultado o registo fo-
tográfico anexo ao Auto de vistoria que não se 
encontra exposto juntamente com este Edital. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: SAI-CMvNG/2019/3786
vila Nova de Gaia, 18-02-2019
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 25/02/2019

eDT-CMvNG/2019/111
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 45/96
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 
urbanização e Edificação)
Eng.º patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-
-presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de Gaia, no uso das competências delegadas 
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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 15 
de fevereiro de 2019, e nos termos do dispos-
to no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16 de dezembro, na sua atual redação, que foi 
apresentado um pedido de alteração da licen-
ça de loteamento n.º 45/96 para o lote n.º 72, 
requerido em nome de CArLoS ALBErTo DA 
SILvA pErEIrA, que tem como objetivo: 
Alteração da mancha de implantação da habi-
tação e consequente alteração das áreas de im-
plantação e de construção;
Alteração da área de implantação dos anexos.
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 6658/18 estará disponível 
para consulta, no Serviço de Atendimento 
da GAIurB, E.M., nos dias úteis, das 9.00h às 
16.30h.
o vice-presidente (Eng.º patrocínio Azevedo)

Data de publicitação: 25/02/2019

eDT-CMvNG/2019/112
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 pE-
Dro SÉrGIo DoS SANToS SEABrA, com úl-
tima morada conhecida na Travessa do Senhor 
de Matosinhos, n.º 93 – 5.º Esq.º – Santa Mari-
nha, na qualidade de proprietário conforme 
consta na Conservatória do registo de Auto-
móveis, de que a polícia Municipal de vila Nova 
de Gaia removeu no dia 05/10/2018, ao abrigo 
do art.º 164º do Código da Estrada, da Alame-
da Jardins D`Arrábida, freguesia de São pedro 
da Afurada, para o Estaleiro Municipal, sito na 
rua do passadouro, Freguesia da Madalena, o 
veículo Ligeiro de passageiros, marca Citroen, 
modelo Saxo, com a matrícula 03-24-QQ, por 
se encontrar estacionado em infração ao art.º 
163º do Código da Estrada.
Dispõe o notificado do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do 
presente Edital, para a reclamação do referido 
veículo, sob pena do mesmo ser considerado 
abandonado e adquirido pela Autarquia, con-
forme o previsto no n.º 4 do art.º 165.º do Có-
digo da Estrada, com as consequências daí re-
sultantes.
E para constar se faz o presente Edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos lugares 
de estilo.
proc n.º 279/DpM/vA/2018
N/ ref.ª: SAI-pMvNG/2019/361
vila Nova de Gaia, 11-02-2019 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 26/02/2019

eDT-CMvNG/2019/113
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 18 de fevereiro 
de 2019, aprovada nos termos do disposto no 
art.º 27º do CpA, no nº. 3 do art.º 57º da Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro, bem como do nº. 
1, do art.º 11º do regimento desta Câmara Mu-
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nicipal, aprovado pelo Executivo na reunião de 
2019/01/21. 
por ser verdade e a fim de ser tornada pública 
se fez o presente Edital que vai ser afixado no 
átrio Municipal, estando a respetiva ata exposta 
para consulta, junto do balcão de informação.
vila Nova de Gaia, 20 de fevereiro de 2019.
o vereador, Manuel António Correia Monteiro
Data de publicitação: 26/02/2019

eDT-CMvNG/2019/114
ABErTurA Do proCEDIMENTo DE ALTErA-
çÃo Do rEGuLAMENTo Do TrANSporTE 
pÙBLICo DE ALuGuEr EM vEÍCuLoS LIGEI-
roS DE pASSAGEIroS – TrANSporTE EM 
TAXI 
puBLICITAçÃo Do INÍCIo Do proCEDIMEN-
To E pArTICIpAçÃo proCEDIMENTAL
Eduardo vítor rodrigues, presidente da Câma-
ra Municipal de vila Nova de Gaia, torna públi-
co, no uso das competências conferidas pelas 
alíneas b) e t) do n.º 1 do artigo 35.º do regime 
jurídico das autarquias locais aprovado pela Lei 
n.º 75/2013, de 12 setembro, e em cumprimento 
do disposto no n.º 1 do artigo 98.º do Código de 
procedimento Administrativo (CpA), aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, 
que esta Câmara Municipal, em reunião pública 
realizada no dia 18 de fevereiro de 2019, delibe-
rou aprovar o início do procedimento de alte-
ração do regulamento do Transporte público 
de Aluguer em veículos Ligeiros de passageiros 
– Transporte em Táxi, o qual, tendo em conside-
ração que influenciará de modo direto quer os 
industriais do setor como todos os utilizadores 
do serviço de táxi, será objeto de consulta pú-
blica nos termos do art.º 101.º do CpA, dispen-
sando-se, desta forma, a audiência prévia, nos 
termos do art.º 100.º, n.º 3, al. c) do CpA, sem 
prejuízo de se ouvir as entidades do setor. 
Mais se torna público que todos aqueles que 
reúnam os requisitos previstos no artigo 68.º 
do CpA poderão constituir-se como interes-
sados no presente procedimento e apresentar 
contributos para a alteração do referido regu-
lamento, no prazo de 10 dias úteis, a contar da 
data da publicação do presente Edital, através 
de requerimento escrito dirigido ao Exmo. Se-
nhor presidente da Câmara Municipal de vila 
Nova de Gaia, com as menções constantes no 

artigo 102.º do CpA e remetido para o endere-
ço eletrónico etrm@cm-gaia.pt ou entregue no 
Gabinete de Apoio ao Munícipe.
vila Nova de Gaia, paços do Município, 22 de 
fevereiro de 2019
o presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de Gaia, Eduardo vítor rodrigues
Data de publicitação: 26/02/2019

eDT-CMvNG/2019/115
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo - TrA-
vESSA DoS AGroS, uNIÃo DE FrEGuESIAS 
DE GrIJÓ E 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 
18 de Fevereiro de 2019, foi aprovada a seguinte 
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo:
Colocação de sinal de paragem obrigatória 
(B2), na Travessa dos Agros, junto ao entronca-
mento com a rua dos Agros
para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de Gaia, 25 de Fevereiro de 2019
o vereador, Manuel António Correia Monteiro
Data de publicitação: 26/02/2019

eDT-CMvNG/2019/116
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo - ruA DA 
MÃE D’ÁGuA, uNIÃo DE FrEGuESIAS DE GrI-
JÓ E 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 
18 de Fevereiro de 2019, foi aprovada a seguinte 
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo:
Colocação de sinal de paragem obrigatória 
(B2), na rua da Mãe D'Água, lado Este, junto ao 
cruzamento com a rua da Carriça.
para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de Gaia, 25 de Fevereiro de 2019
o vereador, Manuel António Correia Monteiro
Data de publicitação: 26/02/2019

eDT-CMvNG/2019/117
(proc. 545/vT/2018)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
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Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de Gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
FAZ SABEr, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº 1 do art.º 112º do Código de procedi-
mento Administrativo, através da afixação do 
presente Edital, a todos os interessados – pro-
prietário ou proprietários do edifício urbano 
sito rua Jorge Fonseca Jorge, junto ao n.º 775, 
na freguesia de pedroso e Seixezelo, deste con-
celho de vila Nova de Gaia -, de que, no âmbi-
to do processo Administrativo nº 545/vT/2018, 
por despacho de 29 de janeiro de 2019 do Sr. 
vereador do pelouro da Fiscalização Municipal 
e vistorias Administrativas, Dr. Manuel Montei-
ro, foi proferida a seguinte decisão:
Com vista à correção das deficiências assinala-
das pelos peritos na vistoria administrativa rea-
lizada a 3 de agosto de 2018, ponderados os 
restantes elementos constantes no processo, 
ordena-se aos proprietários da edificação em 
causa, acima referida, nos termos previstos no 
art.º 89º nº 2 / 3 do regime Jurídico da urba-
nização e da Edificação (rJuE), aprovado pelo 
DL nº 555/99 de 16 de Dezembro, na redação 
que lhe foi dada pela Lei nº 60/2007 de 4 de 
Setembro, a execução dos seguintes trabalhos, 
a completar no prazo máximo de 60 dias úteis, 
contados que sejam 30 dias após a afixação 
deste edital:
1. – EXTErIor
a) Fachadas principais/anteriores à face da via 
pública
- remoção das caixilharias das portas exterio-
res e das janelas que estejam apodrecidas, par-
cialmente soltas e partidas, com ausência de 
vidros, com vidros parcialmente soltos e parti-
dos. Emparedamento, com alvenaria rebocada, 
desses vãos cujas caixilharias forem removidas.
b) Fachadas laterais, esquerda/norte, (à face e/
ou voltada ao prédio com entrada nº 775) 
- Consolidação da alvenaria irregular de pedra 

da edificação de habitação, colmatando lacu-
nas na alvenaria com colocação de pedras e ar-
gamassa de travamento, revestindo a superfície 
superior das fachadas com argamassa de ci-
mento, evitando a infiltração de águas pluviais 
nas paredes e consolidar pedras soltas.
- Colmatação de fraturas e consolidação da al-
venaria em tijolo e do reboco, na zona supe-
rior da parede do espigueiro localizado na zona 
posterior do prédio e à face do prédio vizinho 
com o nº 775.
- reparação/consolidação das caixilharias das 
janelas voltadas ao prédio nº 775, ou remoção 
das mesmas e emparedamento desses vãos 
com alvenaria rebocada.
c) Coberturas
- remoção da totalidade das coberturas, quer 
em risco de desabamento quer em parte des-
moronadas.
- remoção das telhas deficientemente encai-
xadas/consolidadas e soltas, que estão sobre 
o beiral e sobre as paredes laterais das casas/
edificações. 
- reparação do beiral em betão armado, loca-
lizado sobre as fachadas anteriores das casas/
habitações ou, em alternativa, proceder à sua 
remoção. 
f) Logradouro
- Corte e remoção da vegetação infestante, de 
silvados, de arbustos e plantas trepadoras.
2. – INTErIor DAS hABITAçÕES.
- Limpeza e remoção dos escombros existentes 
no interior das casas/habitações.
- Corte e remoção da vegetação infestante, de 
silvas e de arbustos, existente no interior de al-
gumas das casas/habitações.
Caso não haja cumprimento voluntário do or-
denado, no prazo concedido para o efeito, o 
Município poderá executar coercivamente os 
trabalhos, com custos a cargo dos infratores, 
para além de incorrerem estes em responsabi-
lidade contraordenacional, punível com coima 
a graduar entre €500 euros e €100.000 euros, 
nos termos do art.º 91º, do nº 1 alínea s) e nº 4 
do art.º 98º e dos art.os 107º e 108º, todos do 
Decreto-Lei nº 555/99 de 16 de Dezembro com 
a nova redação conferida pela Lei nº 60/2007 
de 4 de Setembro. Adverte-se ainda que o não 
cumprimento desta ordem administrativa po-
derá constituir também crime de desobediên-
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cia, nos termos previstos no art.º 348º nº 1 alínea 
b) do Código penal.
Mais se informa que o processo poderá ser con-
sultado no Sector de vistorias Administrativas, 
no Edifício Corpus Christi, ao Largo de Aljubar-
rota, nº 13, vila Nova de Gaia (Beira rio) entre 
as 9h e as 12h30 e entre as 14h e as 16h30. Nes-
se processo poderá ser consultado o registo fo-
tográfico anexo ao Auto de vistoria que não se 
encontra exposto juntamente com este Edital. .
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: SAI-CMvNG/2019/4206
vila Nova de Gaia, 21-02-2019
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 26/02/2019

eDT-CMvNG/2019/118
(proc. 269/SAL/2018)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de Gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 
do nº.1 e nº.3, do art. 112º do Código de procedi-
mento Administrativo (aprovado pelo Decreto-
-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da afixa-
ção do presente Edital, e em cumprimento do 
despacho proferido pelo Senhor vereador do 
pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Manuel 
Monteiro, em 29 de janeiro de 2019, ao abri-
go da subdelegação de competências cons-
tante do despacho n. 47/pCM/2017 de 27 de 
outubro, o(s) proprietário(s), arrendatário(s), 
usufrutuário(s) e demais titulares de direitos 
reais sobre o terreno, sito na ruA DA prESA 
NovA (NASCENTE), JuNTo Do Nº 386, fre-
guesia de GrIJÓ E SErMoNDE, deste municí-
pio, da intenção desta autoridade administrati-
va ordenar, a execução de trabalhos de limpeza, 

sem destruição do coberto vegetal, designada-
mente corte de material vegetal infestante exis-
tente e remoção dos resíduos sobrantes, ver-
des ou outros quaisquer, bem como a poda de 
árvores (eucaliptos e pinheiros) propendentes 
sobre domínio público, comprometendo a livre 
circulação de pessoas e bens, e limpeza do es-
paço público, assim como a integridade da ca-
belagem elétrica e postos de luz existentes no 
local, do terreno de que é (são) proprietário(a)
(s), em cumprimento do disposto nos artigos 
33.º e 49.º, alínea b) e 48, alínea n), do regula-
mento Municipal de resíduos Sólidos urbanos 
e Limpeza pública de vila Nova de Gaia, conce-
dendo-lhe(s), 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 constituam 
perigo de incêndio ou para a saúde pública, 
sendo que, de acordo com o disposto na alínea 
b) do art.º 49.º, do citado regulamento, consti-
tui contraordenação, passível de coima gradua-
da de uma vez até um máximo de cinco vezes o 
salário mínimo nacional. 
Mais se notifica que, de acordo com o dispos-
to nos art.ºs 121.º e 122.º, do Código de pro-
cedimento Administrativo, dispõe(m) de 10 
dias úteis para apresentar as alegações, que 
entender(em) por convenientes, face ao teor da 
intenção, que ora lhe(s) veio a ser comunicada. 
Caso não sejam apresentadas alegações por 
escrito, no prazo de 10 dias úteis, a contar da 
presente notificação, a intenção agora comuni-
cada converter-se-á em ordem efetiva, deven-
do cumprir com o determinado no prazo que 
lhe foi concedido.
Mais se notifica que, após o decurso do prazo 
concedido para o efeito, e constatada a manu-
tenção da situação de insalubridade e insegu-
rança detetada, nos termos e para os efeitos do 
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-
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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 
(269/SAL/2018) poderá ser consultado junto 
da Divisão de Fiscalização e Contraordenações, 
no edifício da Gaiurb – urbanismo e habitação, 
EM, sito no Largo Aljubarrota, 13 (ao Cais de 
Gaia), em dias úteis, no horário compreendido 
entre as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 
16:00. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: SAI-CMvNG/2019/4136
vila Nova de Gaia, 20-02-2019
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 26/02/2019

eDT-CMvNG/2019/119
(proc. 1587/SAL/2018)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de Gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 
do nº.1 e nº.3, do artigo 112º do Código de pro-
cedimento Administrativo (aprovado pelo De-
creto-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da 
afixação do presente Edital, e em cumprimento 
do despacho proferido pelo Senhor vereador 
do pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Ma-
nuel Monteiro, em 1 de fevereiro de 2019, ao 
abrigo da subdelegação de competências cons-
tante do despacho n. 47/pCM/2017 de 27 de 
outubro, o(s) proprietário(s), arrendatário(s), 
usufrutuário(s) e demais titulares de direitos 
reais sobre o terreno, sito rua dos Duartes, 
junto ao nº 83, da freguesia de Canelas, deste 

município, da intenção desta autoridade admi-
nistrativa ordenar, a execução, a promover no 
prazo de 15 dias úteis, da limpeza da vegetação 
e demais resíduos, existentes no referido ter-
reno, promovendo, entre outros, a proliferação 
de insetos e animais rastejantes, e constituin-
do, por conseguinte, um foco de insalubridade 
e de insegurança (risco de incêndio) no local, 
em violação do disposto nos artigos 33.º e 49.º, 
alínea b), ambos do regulamento Municipal de 
resíduos Sólidos urbanos e Limpeza pública 
de vila Nova de Gaia. 
Com efeito, decorre do disposto no citado art.º 
33.º, que é proibida a existência de árvores, ar-
bustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou quais-
quer resíduos nos terrenos ou logradouros dos 
prédios rústicos ou urbanos quando constituam 
perigo de incêndio ou para a saúde pública, 
sendo que, de acordo com o disposto na alínea 
b) do art.º 49.º, do citado regulamento, consti-
tui contraordenação, passível de coima gradua-
da de uma vez até um máximo de cinco vezes o 
salário mínimo nacional. 
resulta ademais, do disposto na alínea b) do 
art.º 49.º, do referido regulamento, que a ma-
nutenção em quintais, pátios, logradouros e 
terrenos contíguos ou próximos dos prédios, 
de árvores, arbustos, silvados, sebes ou resí-
duos de qualquer espécie, que possam consti-
tuir perigo de incêndio e ou de saúde pública, 
constitui infração contraordenacional, passível 
de coima graduada de uma vez até um máximo 
de cinco vezes o salário mínimo nacional.
Mais se notifica que, de acordo com o dispos-
to nos artigos 121.º e 122.º, do Código de pro-
cedimento Administrativo, dispõe(m) de 10 
dias úteis para apresentar as alegações, que 
entender(em) por convenientes, face ao teor da 
intenção, que ora lhe(s) veio a ser comunicada. 
Caso não sejam apresentadas alegações por 
escrito, no prazo de 10 dias úteis, a contar da 
presente notificação, a intenção agora comuni-
cada converter-se-á automaticamente em or-
dem efetiva, devendo cumprir com o determi-
nado no prazo que lhe foi concedido.
Mais se notifica que, após o decurso do prazo 
concedido para o efeito, e constatada a manu-
tenção da situação de insalubridade e insegu-
rança detetada, nos termos e para os efeitos do 
disposto no n.º 2 do art.º 149.º e ss. do DL n.º 
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442/91, de 15 de novembro, alterado pelo DL n.º 
61/96, de 31/01, aplicável por força do disposto 
no art.º 6.º, do DL n.º 4/2015, de 07/01, será to-
mada posse administrativa do terreno com vis-
ta à execução coerciva dos trabalhos. 
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 
(1587/SAL/2018) poderá ser consultado junto 
da Divisão de Fiscalização e Contraordenações, 
no edifício da Gaiurb – urbanismo e habitação, 
EM, sito no Largo Aljubarrota, 13 (ao Cais de 
Gaia), em dias úteis, no horário compreendido 
entre as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 
16:00. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: SAI-CMvNG/2019/3646
vila Nova de Gaia, 15-02-2019
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 26/02/2019

eDT-CMvNG/2019/120
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo - ruA 
DE S. vICENTE E ALAMEDA Dr. oLIvEIrA SA-
LAZAr, uNIÃo DE FrEGuESIAS DE SANDIM, 
oLIvAL, LEvEr E CrESTuMA
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 
18 de fevereiro de 2019, foi aprovada a seguinte 
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo:
rua de S. vicente - cruzamento com a rua do 
Cruzeiro/rua de Lavadores implementação de 
sinal B1 - Cedência de passagem;
Alameda Dr. oliveira Salazar - cruzamento com 
a rua do Carvalho/rua de S. vicente, imple-
mentação de sinal B2 - paragem obrigatória no 
cruzamento ou entroncamento; 
para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de Gaia, 26 de Fevereiro de 2019,  
o vereador, Manuel António Correia Monteiro
Data de publicitação: 27/02/2019
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