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assembleia

A.1. MiNUTA DA ATA 11
reunião ordinária de 26.04.2018
Aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de 
dois mil e dezoito, a Assembleia Municipal de 
vila Nova de Gaia, reunida em Sessão ordinária, 
tomou as seguintes deliberações: 
1) Foram, no período de Antes da ordem do 
Dia, votados os seguintes documentos: 
a) Foi apresentado, pelo Grupo Municipal do 
pAN, uma proposta de recomendação à Câ-
mara Municipal sobre “Alimentação de Animais 
na via e demais lugares públicos”, rejeitada por 
maioria, com 35 votos contra (20 do pS e do 15 
do Grupo Municipal dos presidentes de Junta 
de Freguesia do pS), 04 abstenções (02 do BE 
e 02 da CDu) e 09 votos a favor (06 do pSD, 02 
do CDS-pp e 01 do pAN).
b) Foi apresentada pelo Grupo Municipal da 
CDu, uma Moção “No 44º Aniversário da revo-
lução de Abril ”, aprovada por Maioria, com 08 
votos contra (06 do pSD e 02 do CDS-pp) e 40 
votos a favor (20 do pS e do 15 do Grupo Muni-
cipal dos presidentes de Junta de Freguesia do 
pS, 02 do BE e 02 da CDu e 01 do pAN). 
c) Foi apresentada, pelo Grupo Municipal da 
CDu, uma Moção sobre o “Fim da cobrança de 
portagem nas ex-Scuts A29 e A41”, aprovada 
por Maioria, com 08 abstenções (06 do pSD e 
02 do CDS-pp) e 40 votos a favor (20 do pS e 
do 15 do Grupo Municipal dos presidentes de 
Junta de Freguesia do pS, 02 do BE e 02 da 
CDu e 01 do pAN). 
d) Foi apresentada, pelo Grupo Municipal da 
CDu, uma Moção de “Condenação da massacre 
da população palestiniana pelas autoridades 
israelitas”, rejeitada por Maioria, com 43 votos 
contra (20 do pS e do 15 do Grupo Municipal 
dos presidentes de Junta de Freguesia do pS, 
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 apresentado, pelo Grupo Municipal do pS, 
um voto de Louvor “pela vitória da aluna Mafal-
da Santos Moreira na “National public Speaking 
Competition””, aprovado por unanimidade. 
f) Foi apresentado pelo Grupo Municipal do 
pSD e subscrito pela Mesa e por todos os Gru-
pos Municipais, um voto de pesar “pelo faleci-
mento de Joaquim dos Santos pereira, autarca, 
dirigente associativo e militante do pSD”, apro-
vado por unanimidade.

3) No período da ordem do Dia, foram tomadas 
as seguintes deliberações: 
1) Foi o ponto 4.1. da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da proposta da Câmara Muni-
cipal quanto ao relatório de Atividades e Conta 
de Gerência do Município, referente ao ano fi-
nanceiro de 2017, nos termos e para efeitos da 
alínea l) do n.º 2 do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro”, aprovado por Maioria, com 
08 votos contra (06 do pSD e 02 do CDS-pp), 
03 abstenções (02 da CDu e 01 do pAN) e 37 
votos a favor (20 do pS e do 15 do Grupo Muni-
cipal dos presidentes de Junta de Freguesia do 
pS e 02 do BE). 
2) Foi Apreciada a proposta da Câmara Munici-
pal quanto ao Inventário de bens móveis e imó-
veis, direitos e obrigações patrimoniais e res-
petiva avaliação, referente ao ano de 2017, nos 
termos da alínea l) do n.º 2 do art.º 25.º da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de Setembro.
3) Foi incluído na ordem de Trabalhos, depois 
de cumprido o disposto no n.º 2 do art.º 50.º da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, como ponto 
4.3., “Discussão e votação da proposta da Câ-
mara Municipal quanto à Suspensão do plano 
de Apoio à Economia Local, ao abrigo do n.º 6 
do art.º 6º da Lei n.º 43/2012, de 28 de agosto”, 
que foi aprovado por unanimidade. 
E, nada mais havendo a tratar, foi esta reunião 
dada por encerrada eram 02 horas e 03 minu-
tos do dia 27 de abril de 2018, da qual se lavrou 
a presente Ata, a qual vai ser lida e assinada 
pela Senhora primeira Secretária e pelo Senhor 
presidente da Assembleia Municipal, e que foi 
aprovada por unanimidade. 
primeira Secretária, Carla patrícia Marques da 
Silva.
presidente da Assembleia Municipal, Albino Al-
meida.

A. ASSEMBLEIA MuNICIpAL
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b.1. ATA 7
rEuNIÃo orDINÁrIA DA CâMArA MuNICI-
pAL rEALIZADA NoS pAçoS Do MuNICÍpIo 
DE vILA NovA DE GAIA EM 02 DE ABrIL DE 
2018
prESENTES:
- o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues
- o Senhor vereador, Eng.º patrocínio Miguel 
vieira de Azevedo
- A Senhora vereadora, Dra. Maria Elisa vieira 
da Silva Cidade oliveira 
- o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura 
- o Senhor vereador, Dr. José Guilherme Sarai-
va de oliveira Aguiar 
- o Senhor vereador, Dr. Manuel António Cor-
reia Monteiro
- A Senhora vereadora, Engª. paula Cristina 
Martins Carvalhal
- o Senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro 
- o Senhor vereador, Dr. Elísio Ferreira pinto
- A Senhora vereadora, Dra. Marina raquel Lo-
pes Mendes Ascensão
AuSÊNCIAS JuSTIFICADAS NoS TErMoS DA 
ALÍNEA C) Do ArTº. 39 DA LEI N.º 75/2013 DE 
12 DE SETEMBro, CoM AS DEvIDAS ALTErA-
çÕES: 
- o Senhor vereador, Arq. José valentim pinto 
Miranda
prESIDIu À rEuNIÃo: 
- o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues
SECrETArIou A rEuNIÃo: 
- A Diretora Municipal de Administração e Fi-
nanças, Dra Manuela Garrido
horA DA ABErTurA: 15 horas e 5 minutos.
horA DE ENCErrAMENTo: 15 horas e 25 mi-
nutos.

pErÍoDo ANTES DA orDEM Do DIA
poNTo prÉvIo Nº 1

o Senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro perguntou se a Taxa Turística entrou 
em vigor no dia 1 de abril de 2018.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse que o processo esteve 
em discussão pública e tem havido um conjun-
to de contributos que, por razões de prazos ad-

ministrativos, estão a fazer deslizar os prazos. 
Disse que tem havido um aumento significativo 
de participações por efeito do disfuncionamen-
to da Taxa Turística no porto. Que é expectável 
que durante o mês de abril se feche o perío-
do de ajustamento do regulamento, para pos-
teriormente promover-se a sua aprovação na 
Câmara e na Assembleia Municipal e respetiva 
publicação no Diário da república.

PrESiDÊNCiA/VErEAÇÃO
AprovAçÃo DEFINITIvA DA ATA Nº 06 (pÚ-
BLICA) DA rEuNIÃo DE CâMArA rEALIZA-
DA EM 19 DE MArço DE 2018 
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 1, 
apenas no original.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar definitivamente a ata nº 06 (pública) 
da reunião de Câmara realizada em 19 de mar-
ço de 2018.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues, não votou, em virtude de 
não ter participado na reunião de Câmara de 19 
de março de 2018.
CoMuNICAçÃo INTErNA - CAMpANhA DE 
rECoLhA – DADorES BENÉvoLoS DE SAN-
GuE ChvNG
EDoC/2018/17632
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 2, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.03.2018”.
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
CoNTrATo DE CoopErAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo Do porTo, o MuNICÍ-
pIo DE MAToSINhoS E o MuNICÍpIo DE vILA 
NovA DE GAIA CoM vISTA À DEFINIçÃo 
DoS TErMoS E CoNDIçÕES QuE rEGuLAM 
A CoorGANIZAçÃo Do FESTIvAL DDD – oS 
DIAS DA DANçA, pArA o QuADrIÉNIo 2018, 
2019, 2020 E 2021, DECorrENDo oBrIGA-
çÕES pArA o MuNICÍpIo DE GAIA No vALor 
DE €25.000,00 (vINTE E CINCo MIL EuroS) 
pArA o ANo DE 2018
EDoC/2017/47414
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 3, 
apenas no original.

B. CâMArA MuNICIpAL
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Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
23.03.2018”.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Contrato de Cooperação a celebrar 
entre o Município do porto, o Município de Ma-
tosinhos e o Município de vila Nova de Gaia 
com vista à definição dos termos e condições 
que regulam  a coorganização do Festival DDD 
– os Dias da Dança para o quadriénio 2018, 
2019, 2020 e 2021, decorrendo obrigações para 
o Município de Gaia, no valor de € 25.000,00 
(vinte e cinco mil euros), para o ano de 2018.
CoNTrATo proGrAMA DE DESENvoLvI-
MENTo DESporTIvo A CELEBrAr ENTrE o 
MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA E o CLu-
BE DESporTIvo Do CANDAL pArA ApoIo 
FINANCEIro à SuBSTITuIçÃo DA CALDEIrA 
DE AQuECIMENTo DAS ÁGuAS DoS BALNEÁ-
rIoS Do ESTÁDIo rEI rAMIro No vALor DE 
€ 16,000,00 (DEZASSEIS MIL EuroS).
EDoC/2017/10131
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 4, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.03.2018”.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Contrato programa de Desenvolvi-
mento Desportivo a celebrar entre o Município 
de vila Nova de Gaia e o Clube Desportivo do 
Candal para apoio financeiro à substituição da 
caldeira de aquecimento das águas dos bal-
neários do Estádio rei ramiro, no valor de € 
16.000,00 (dezasseis mil euros), nos termos 
apresentados.
proToCoLo DE CoLABorAçÃo A CELE-
BrAr ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE 
GAIA E ArTISTAS DE GAIA – CoopErATIvA 
CuLTurAL, CrL pArA ApoIo FINANCEIro À 
rEALIZAçÃo DA oNDA BIENAL 2018, No vA-
Lor DE € 30.000,00 (TrINTA MIL EuroS)
EDoC/2018/4123
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 5, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
23.03.2018”.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o protocolo de Colaboração a celebrar 
entre o Município de vila Nova de Gaia e Artis-

tas de Gaia – Cooperativa Cultural, CrL, para 
apoio financeiro à realização da onda Bienal 
2018, no valor de € 30.000,00 (trinta mil eu-
ros), nos termos protocolados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
E FEIrA vIvA CuLTurA E DESporTo, E.M., 
Zoo DE LouroSA – pArQuE orNIToLÓGICo 
CoM vISTA À rEproDuçÃo DA ESpÉCIE TA-
DorNA FErruGÍNEA
EDoC/2018/13997
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 6, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
23.03.2018”.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de Colaboração a celebrar 
entre o Município de vila Nova de Gaia e Feira 
viva Cultura e Desporto E.M. Zoo de Lourosa – 
parque ornitológico com vista à reprodução da 
espécie Tadorna Ferrugínea, nos termos apre-
sentados.
CoNTrATo A CELEBrAr ENTrE o MuNICÍpIo 
DE vILA NovA DE GAIA E FEIrA vIvA CuL-
TurA E DESporTo, E.M., Zoo DE LouroSA 
– pArQuE orNIToLÓGICo CoM vISTA À EN-
TrEGA, A TÍTuLo DEFINITIvo E GrACIoSo, 
DE DuAS pErDIZ-DA-CALIFÓrNIA
EDoC/2018/13999
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 7, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
23.03.2018”.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Contrato a celebrar entre o Municí-
pio de vila Nova de Gaia e Feira viva Cultura e 
Desporto E.M. Zoo de Lourosa – parque ornito-
lógico com vista à entrega, a título definitivo e 
gracioso, de duas perdiz-da-Califórnia, nos ter-
mos apresentados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA rEALIZAçÃo DA vIA 
SACrA DE SANTA rITA rEALIZADA No DIA 
23 DE MArço DE 2018, No vALor DE € 96.88 
(NovENTA E SEIS EuroS E oITENTA E oITo 
CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA uNIÃo DE 
FrEGuESIAS DE GrIJÓ E SErMoNDE
EDoC/2018/14353
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Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 8, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
23.03.2018”.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela realização da via Sacra 
de Santa rita, realizada no dia 23 de março de 
2018, no valor de € 96.88 (noventa e seis euros 
e oitenta e oito cêntimos), solicitado pela união 
de Freguesias de Grijó e Sermonde, nos termos 
apresentados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA rEALIZAçÃo DA vIA 
SACrA DE SANTo ANTÓNIo rEALIZADA No 
DIA 16 DE MArço DE 2018, No vALor DE € 
96.88 (NovENTA E SEIS EuroS E oITENTA E 
oITo CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA uNIÃo 
DE FrEGuESIAS DE GrIJÓ E SErMoNDE
EDoC/2018/14350
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 9, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
23.03.2018”.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela realização da via Sacra 
de Santo António, realizada no dia 16 de março 
de 2018, no valor de € 96.88 (noventa e seis 
euros e oitenta e oito cêntimos), solicitado pela 
união de Freguesias de Grijó e Sermonde, nos 
termos apresentados.
ENvIo DE rELATÓrIo – CANTINho Do ES-
TuDo 2016/2017 – JuNTA DE FrEGuESIA DE 
CANIDELo
EDoC/2018/15477
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 10, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
23.03.2018”.
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.

DEPArTAMENTO DE PESSOAl
proToCoLo DE CoopErAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o CENTro QuALIFICA – D. SANCho 
ENSINo, LDA E A CâMArA MuNICIpAL DE 
vILA NovA DE GAIA CoM vISTA Ao Apro-

vEITAMENTo rECÍproCo DE poTENCIALI-
DADES E CoMpLEMENTArIDADE DE ATIvIDA-
DES DAS DuAS INSTITuIçÕES, No SENTIDo 
DE CoNTrIBuIr pArA A rEDuçÃo Do DÉFI-
CE DE QuALIFICAçÃo DA popuLAçÃo por-
TuGuESA E poTENCIAr o SEu CrESCIMEN-
To pESSoAL E proFISSIoNAL
EDoC/2018/9694
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 11, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
23.03.2018”.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o protocolo de Cooperação a celebrar 
entre o Centro Qualifica – D. Sancho Ensino, Lda 
e a Câmara Municipal de vila Nova de Gaia com 
vista ao aproveitamento recíproco de potencia-
lidades e complementaridade de atividades das 
duas instituições, no sentido de contribuir para 
a redução do défice de qualificação da popula-
ção portuguesa e potenciar o seu crescimento 
pessoal e profissional, nos termos apresenta-
dos.
propoSTA DE DESIGNAçÃo DA EQuIpA MuL-
TIDISCIpLINAr DE proTEçÃo CIvIL
EDoC/2018/15360
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 12, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
23.03.2018”.
Deliberação: Deliberado por maioria, por 8 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar a designação, para assegurar 
a missão e as competências constantes do re-
gulamento da organização dos Serviços Muni-
cipais – Estrutura Matricial e Flexível, da Engª 
Maria paula Freire da Silva Azevedo de oliveira, 
como Chefe de Equipa Multidisciplinar de pro-
teção Civil, com o estatuto de base remunera-
tória equiparada a Chefe de Divisão – Dirigente 
Intermédio de 2º grau, sem prejuízo da opção 
pelo vencimento de origem, acrescido de su-
plementos e abonos genericamente aplicáveis 
à Administração Local, nos termos das delibe-
rações já identificadas, com efeitos a 1 de abril 
de 2018, nos termos informados.
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DEPArTAMENTO DE ASSUNTOS JUrÍDiCOS
ALTErAçÃo Ao prEçÁrIo Do CENTro DE 
ALTo rENDIMENTo/uNIDADE DE ALoJA-
MENTo, No QuE rESpEITA ÀS ESTADIAS DE 
LoNGA DurAçÃo
EDoC/2018/4198
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 13, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
24.03.2018”.
Deliberação: Deliberado por maioria, por 8 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar a alteração ao preçário do 
Centro de Alto rendimento/unidade de Alo-
jamento, no que respeita às estadias de longa 
duração, nos termos informados.

DirEÇÃO MUNiCiPAl DE ADMiNiSTrAÇÃO E 
FiNANÇAS

ADJuDICAçÃo DEFINITIvA DA pArCELA “A” 
Do ALvArÁ DE LoTEAMENTo Nº 12/04, SITo 
NA ruA MANuEL MorEIrA DA CruZ – uNIÃo 
DE FrEGuESIAS DE GuLpILhArES E vALA-
DArES A MArCELA CrISTINA TEIXEIrA DA 
CoSTA LEITE
EDoC/2016/38344
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 14, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
23.03.2018”.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a adjudicação definitiva da parcela “A” 
do alvará de loteamento nº 12/04, sito na rua 
Manuel Moreira da Cruz, união de Freguesias 
de Gulpilhares e valadares, a Marcela Cristina 
Teixeira da Costa Leite, nos termos informados.
ADJuDICAçÃo DEFINITIvA DoS LoTES N.ºs 3 
E 25 Do EMprEENDIMENTo hABITACIoNAL 
DA QuINTA DA MArroCA – uNIÃo DE FrE-
GuESIAS DE SANDIM, oLIvAL, LEvEr E CrES-
TuMA A FErNANDo AMADEu ALvES FErrEI-
rA (LoTE 3) E BruNo ANTÓNIo FErrEIrA 
CArNEIro (LoTE 25)
EDoC/2018/2305
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 15, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 

23.03.2018”.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a adjudicação definitiva dos lotes n.ºs 3 
e 25 do empreendimento habitacional da Quin-
ta da Marroca – união de Freguesias de Sandim, 
olival, Lever e Crestuma, a Fernando Amadeu 
Alves Ferreira (lote 3) e Bruno António Ferreira 
Carneiro (lote 25), nos termos informados.
rEvoGAçÃo Do DIrEITo DE SupErFÍCIE 
CoNSTITuÍDo A FAvor DA ASSoCIAçÃo hu-
MANITÁrIA DoS BoMBEIroS voLuNTÁrIoS 
DE CoIMBrÕES pELAS ESCrITurAS N.ºs 125 
DE 02/08/1982, 120 DE 02/07/1999 E 108 DE 
17/11/2000 E CEDÊNCIA EM rEGIME DE DIrEI-
To DE SupErFÍCIE À ASSoCIAçÃo huMANI-
TÁrIA DoS BoMBEIroS voLuNTÁrIoS DE 
CoIMBrÕES Do LoTE 11, SITo No LoTEAMEN-
To MuNICIpAL DA QuINTA DoS CASTELoS
EDoC/2018/14043
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 16, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
23.03.2018”.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, nos 
termos informados, o seguinte:
- revogar, a título gratuito, o direito de superfí-
cie constituído a favor da Associação humani-
tária dos Bombeiros voluntários de Coimbrões, 
pelas escrituras números 125 de 02/08/1982 e 
120 de 02/07/1999, esta última retificada pela 
escritura número 108 de 17/11/2000 e que inci-
de sobre uma parcela de terreno com a área de 
5.620,00m2, sita na Quinta dos Castelos, Lugar 
de Coimbrões, atual freguesia de Santa Marinha 
e São pedro da Afurada, parte do terreno des-
crito sob o número 37.954, folhas 83 do Livro 
B-97;
- ceder, em regime de direito de superfície, à 
referida Associação, o Lote 11 do Loteamento 
Municipal da Quinta dos Castelos, com a área 
de 7.031,00m2, sito na rua das Lavouras, Lugar 
de Coimbrões, união das Freguesias de Santa 
Marinha e São pedro da Afurada, descrito na 
primeira Conservatória do registo predial de 
vila Nova de Gaia sob o número 3295 – Santa 
Marinha e inscrito na matriz predial respetiva 
sob o artigo 7079, nos termos e condições pre-
vistos na minuta da escritura de constituição de 
direito de superfície.
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EXErCÍCIo DE DIrEITo DE prEFErÊNCIA Do 
IMÓvEL SITo NA prAçA DIoGo CÃo, Nº 150 
– 2º DTo – 4400-433, NA uNIÃo DE FrEGuE-
SIAS DE MAFAMuDE E vILAr Do pArAÍSo
EDoC/2018/13330
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 17, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
23.03.2018”.
Deliberação: Deliberado por maioria, por 8 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, não exercer o direito de preferência na 
alienação do imóvel sito na praça Diogo Cão, nº 
150 – 2º Dt.º, 4400 – 433, Mafamude - vila Nova 
de Gaia, pelo valor de € 65.000,00, nos termos 
informados.
CEDÊNCIA GrATuITA Ao DoMÍNIo pÚBLICo 
DE pArCELAS DE TErrENo SITAS No LuGAr 
Do vALE – uNIÃo DE FrEGuESIAS DE SAN-
DIM, oLIvAL, LEvEr E CrESTuMA
EDoC/2018/12578
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 18, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
28.03.2018”.
Deliberação: Deliberado por maioria, por 8 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar a cedência gratuita ao domí-
nio público, de parcelas de terreno, sitas no Lu-
gar do vale, união de Freguesias de Sandim, 
olival, Lever e Crestuma, bem como, o relatório 
de avaliação, nos termos informados.

DirEÇÃO MUNiCiPAl DE iNFrAESTrUTUrAS 
E ESPAÇOS PÚbliCOS

poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo NA ruA 
ESCuLTor ALvES DE SouSA – FrEGuESIA DE 
vILAr DE ANDorINho
EDoC/2018/10574
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 19, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.03.2018”.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a postura Municipal de Trânsito, nos 
termos informados.
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo NA ALA-

MEDA DE ENXoMIL – FrEGuESIA DE ArCo-
ZELo
EDoC/2018/1129
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 20, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
26.03.2018”.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a postura Municipal de Trânsito, nos 
termos informados.
CoNCurSo pÚBLICo pArA A CELEBrAçÃo 
DE ACorDo QuADro SINGuLAr pArA A 
rEABILITAçÃo, MANuTENçÃo, CoNSErvA-
çÃo E AMpLIAçÃo DE EQuIpAMENToS Mu-
NICIpAIS (LoTES A E B) – AprovAçÃo DA 
ATA Do JÚrI
EDoC/2017/64794
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 21, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
23.03.2018”.
Deliberação: Deliberado por maioria, por 8 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar a ata de júri e anexos, relati-
va ao concurso público para a celebração de 
“Acordo Quadro Singular para a reabilitação, 
Manutenção, Conservação e Ampliação de 
Equipamentos Municipais (Lote A e B), nos ter-
mos informados.
CoNCurSo pÚBLICo pArA A EMprEITADA 
DE CoNSTruçÃo Do pAvILhÃo MuNICIpAL 
DE CANIDELo – AprovAçÃo Do rELATÓ-
rIo FINAL E DESCABIMENTAçÃo DA pC Nº 
1856/17, No vALor DE € 22.290,91 (vINTE E 
DoIS MIL DuZENToS E NovENTA EuroS E 
NovENTA E uM CÊNTIMoS) + IvA
EDoC/2017/23267
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 22, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
23.03.2018”.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, nos 
termos informados, o seguinte:
1- Aprovar o conteúdo do relatório final, de-
signadamente, a adjudicação relativa à “Cons-
trução do pavilhão Municipal de Canidelo”, à 
proposta reportada pela entidade FuLLpro-
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JEKTS, LDA, pelo montante de € 1.264.970,84, 
acrescido de IvA, à taxa legal em vigor;
2- Considerando o montante ora adjudicado, 
aprovar que se descabimente a pC nº 1856/17 
no valor de € 22.290,91 (IvA incluído), repro-
gramando-se os encargos financeiros relativos 
à obra, nos termos do cronograma financeiro 
apresentado pelo adjudicatário, conforme se 
descreve:
2018 – € 591.418,14 + IvA (€ 626.903,23)
2019 - € 673.552,70 + IvA (€ 713.965,86)

DirEÇÃO MUNiCiPAl PArA A iNClUSÃO 
SOCiAl

rESTITuIçÃo No vALor DE € 75,00 (SETEN-
TA E CINCo EuroS) À uTENTE MArIA Mo-
rAIS DE SouSA pELA uTILIZAçÃo DA pISCI-
NA MuNICIpAL DA vILA D’ESTE
EDoC/2018/12352
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 23, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
23.03.2018”.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a restituição no valor de € 75,00 (se-
tenta e cinco euros) à utente Maria Morais de 
Sousa, pela utilização da piscina Municipal de 
vila d’Este, nos termos informados.
proToCoLo DE CoopErAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
E “MuNDo A SorrIr” – ASSoCIAçÃo DE MÉ-
DICoS DENTISTAS SoLIDÁrIoS porTuGuE-
SES, pArA A proMoçÃo DA SAÚDE orAL 
EM MEIo ESCoLAr, CoM vISTA Ao DESEN-
voLvIMENTo DE uMA pArCErIA rELATIvA 
Ao proJETo “AprENDEr A SEr SAuDÁvEL”, 
No vALor DE € 20.182,65 (vINTE MIL CENTo 
E oITENTA E DoIS EuroS E SESSENTA E CIN-
Co CÊNTIMoS)
EDoC/2018/4429
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 24, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
23.03.2018”.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o protocolo de Cooperação a cele-
brar entre o Município de vila Nova de Gaia e 
o “Mundo a Sorrir” – Associação de Médicos 

Dentistas Solidários portugueses, para a pro-
moção da saúde oral em meio escolar, com vis-
ta ao desenvolvimento de uma parceria relativa 
ao projeto “Aprender a Ser Saudável”, no valor 
de € 20.182,65 (vinte mil cento e oitenta e dois 
euros e sessenta e cinco cêntimos), nos termos 
informados.
ATrIBuIçÃo DoS ESCALÕES A E B DA AçÃo 
SoCIAL, AoS ALuNoS CoNSTANTES DA TA-
BELA ANEXA
EDoC/2018/17033
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 25, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
23.03.2018”.
Deliberação: Deliberado por maioria, por 8 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar, nos termos informados, o se-
guinte:
relativamente à listagem B, e que corresponde 
aos valores em dívida na anterior “plataforma 
de refeições” – Gaiedu
1. Que sejam atribuídos os escalões A aos alu-
nos nela indicados, com efeitos retroativos, e 
com a consequente anulação do valor em dívi-
da, que perfaz o valor total de € 2.381,65;
2. Que sejam atribuídos os escalões B aos alu-
nos nela indicados, com efeitos retroativos, e 
com a consequente anulação de metade do 
valor em dívida, que perfaz o valor total de € 
500,72;
3. Que seja autorizado o pagamento faseado 
dos valores em dívida pelos EE, para os alunos 
indicados na mesma tabela.
relativamente à listagem A, e que corresponde 
aos valores em dívida na atual “plataforma de 
refeições” – Siga
1. Que sejam atribuídos os escalões A aos alu-
nos nela indicados, com efeitos retroativos ao 
início do ano letivo de 2016/2017, e com a con-
sequente anulação do valor em dívida, que per-
faz o valor total de € 12.604,92;
2. Que sejam atribuídos os escalões A aos alu-
nos nela indicados, com efeitos retroativos ao 
início do ano letivo de 2017/2018, e com a con-
sequente anulação do valor em dívida, que per-
faz o valor total de € 27.790,61.
propoSTA DE CrIAçÃo DE uMA FEIrA Mu-
NICIpAL DE proDuToS BIoLÓGICoS, A rEA-
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LIZAr AoS SÁBADoS, EM horÁrIo A FIXAr, 
CoM 8 LuGArES DE vENDA, NA ZoNA pE-
DoNAL JuNTo Ao JArDIM DE SoArES DoS 
rEIS, pELo pErÍoDo EXpErIMENTAL DE 12 
MESES
EDoC/2018/10881
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 26, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
23.03.2018”.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar, nos termos informados, a proposta de 
criação da “Feira Municipal de produtos Bioló-
gicos”, com as seguintes características:
Local - Zona pedonal junto ao Jardim Soares 
dos reis;
Dia - Sábados, em horário a fixar;
periodicidade - Semanal, durante um período 
experimental de 12 meses;
Lugares de venda – 8;
Condições de atribuição aos interessados que 
sejam:
a) Titulares de registos de operador junto da Di-
reção Geral de Alimentação e veterinária;
b) Detentores de prova documental da confor-
midade do cumprimento das regras do modo 
de produção em agricultura biológica (regula-
mento CEE nº 2092/91);
c) Titulares de contrato de controlo e certifica-
ção com uma entidade de controlo.
Taxas - dispensa de o pagamento das taxas de 
ocupação  aplicáveis, com fundamento no inte-
resse público na realização daquele mercado, 
com o incentivo de promover a prática de pre-
ços mais baixos.

DirEÇÃO MUNiCiPAl DE UrbANiSMO E AM-
biENTE

pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE TA-
XAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICENçA ES-
pECIAL DE ruÍDo, rELATIvA À rEALIZAçÃo 
Do EvENTo “FIM DE SEMANA CuLTurAL”, 
rEALIZADo NoS DIAS 15, 16 E 17 DE SETEM-
Bro DE 2017, No vALor DE € 81,78 (oITENTA 
E uM EuroS E SETENTA E oITo CÊNTIMoS), 
SoLICITADo pELA JuNTA DE FrEGuESIA DA 
MADALENA
EDoC/2017/45819
Foi presente o documento referido em epígrafe 

que se anexa no final por fotocópia sob o nº 27, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
23.03.2018”.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença es-
pecial de ruído, relativa à realização do evento 
“Fim de Semana Cultural”, realizado nos dias 15, 
16 e 17 de setembro de 2017, no valor de € 81,78 
(oitenta e um euros e setenta e oito cêntimos), 
solicitado pela Junta de Freguesia da Madale-
na, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “FESTA DA ALAMEDA Do 
CEDro”, rEALIZADo NoS DIAS 15 E 16 DE 
SETEMBro DE 2017, No vALor DE € 100,78 
(CEM EuroS E SETENTA E oITo CÊNTIMoS), 
SoLICITADo pELA uNIÃo DE FrEGuESIAS DE 
MAFAMuDE E vILAr Do pArAÍSo
EDoC/2017/47398
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 28, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
23.03.2018”.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de ta-
xas devidas pela emissão da licença especial de 
ruído, relativa à realização do evento “Festa da 
Alameda do Cedro”, realizado nos dias 15 e 16 
de setembro de 2017, no valor de € 100,78 (cem 
euros e setenta e oito cêntimos), solicitado pela 
união de Freguesias de Mafamude e vilar do 
paraíso, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “FESTA EM hoNrA DE SÃo 
MIGuEL”, rEALIZADo NoS DIAS 29 E 30 DE 
SETEMBro E 01 E 02 DE ouTuBro DE 2017, 
No vALor DE € 161,90 (CENTo E SESSENTA 
E uM EuroS E NovENTA CÊNTIMoS), SoLICI-
TADo pELA uNIÃo DE FrEGuESIAS DE SAN-
DIM, oLIvAL, LEvEr E CrESTuMA
EDoC/2017/48786
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 29, 
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apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
23.03.2018”.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença es-
pecial de ruído, relativa à realização do evento 
“Festa em honra de São Miguel”, realizado nos 
dias 29 e 30 de setembro e 01 e 02 de outubro 
de 2017, no valor de € 161,90 (cento e sessenta 
e um euros e noventa cêntimos), solicitado pela 
união de Freguesias de Sandim, olival, Lever e 
Crestuma, nos termos informados.
pEDIDo CErTIDÃo DE rECoNhECIMENTo 
rELATIvA Ao proC.º. 4934/17 CErT - FrE-
GuESIA DE ArCoZELo EM NoME DE ANA 
ISABEL MorEIrA LopES 
EDoC/2018/1657
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 30, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
23.03.2018”.
Deliberação: Deliberado por maioria, por 8 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar, nos termos informados, o se-
guinte.
1. reconhecimento pela Câmara Municipal, em 
virtude da conclusão das obras efetuadas nos 
termos do projeto de licenciamento aprovado 
e da apresentação da certificação energéti-
ca nº SCE 156694637 que confere ao edifício 
uma classificação energética igual ou superior 
a A, que o edifício sito na Av. padre Guilher-
me, nº 86, da freguesia de Arcozelo, inscrito na 
matriz nº 919 e descrito na 1ª Conservatória do 
registo predial de vila Nova de Gaia, sob o nº 
2731/20020115, foi objeto de uma operação de 
reabilitação urbanística, para efeitos da isenção 
de IMI e IMT, ao abrigo dos nºs 1, 2 e 3 do art.º 
45º do Estatuto dos Benefícios Fiscais.
2. Aprovação de emissão de certidão
3. Envio ao requerente da certidão urbanística 
peticionada, após aprovação pela Câmara Mu-
nicipal

DiVErSOS
Foi presente o rESuMo DIÁrIo DE TESourA-
rIA, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº 31, apenas no original.

Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
E nada mais havendo a tratar, quando eram 15 
horas e 25 minutos, o Senhor presidente de-
clarou encerrada a reunião, da qual se elabo-
rou a presente ata aprovada, por unanimidade, 
nos termos do disposto no nº 1 do art.º 34.º do 
CpA e no nº. 1 do art.º 57º do Anexo I da Lei nº. 
75/2013, de 12 de Setembro, bem como do n.º 1 
do art.º 11.º do regimento da Câmara Municipal 
de vila Nova de Gaia, aprovado pelo Executivo 
na sua reunião de 2017.10.21.
E eu, Manuela Fernanda da rocha Garrido, Di-
retora Municipal de Administração e Finanças e 
Secretária da presente reunião, a subscrevi.
o presidente da Câmara, (Eduardo vítor rodri-
gues)

b.2. ATA 8
rEuNIÃo pÚBLICA DA CâMArA MuNICIpAL 
rEALIZADA NoS pAçoS Do MuNICÍpIo DE 
vILA NovA DE GAIA EM 16 DE ABrIL DE 2018
prESENTES:
- o Senhor vice-presidente, Eng.º patrocínio 
Miguel vieira de Azevedo
- A Senhora vereadora, Dra. Maria Elisa vieira 
da Silva Cidade oliveira 
- o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura 
- o Senhor vereador, Dr. Manuel António Cor-
reia Monteiro 
- A Senhora vereadora, Engª. paula Cristina 
Martins Carvalhal
- o Senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro
- o Senhor vereador, Arq. José valentim pinto 
Miranda
- o Senhor vereador, Dr. Elísio Ferreira pinto
- A Senhora vereadora, Dra. Marina raquel Lo-
pes Mendes Ascensão
AuSÊNCIAS JuSTIFICADAS NoS TErMoS DA 
ALÍNEA C) Do ArTº. 39 DA LEI N.º 75/2013 DE 
12 DE SETEMBro, CoM AS DEvIDAS ALTErA-
çÕES: 
- o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues e o Senhor vereador, 
Dr. José Guilherme Saraiva de oliveira Aguiar.
prESIDIu À rEuNIÃo: 
- o Senhor vice-presidente, Eng.º patrocínio 
Miguel vieira de Azevedo
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SECrETArIou A rEuNIÃo: 
- A Senhora Diretora Municipal de Administra-
ção e Finanças, Dra. Manuela Garrido 
horA DA ABErTurA: 16 horas e 20 minutos.
horA DE ENCErrAMENTo: 18 horas e 50 mi-
nutos. 

pErÍoDo ANTES DA orDEM Do DIA
poNTo prÉvIo N.º 1

o Senhor vice-presidente, Eng.º patrocínio Mi-
guel vieira de Azevedo avisou que a reunião 
de Câmara para aprovação dos documentos 
de prestação de Contas de 2017, será dia 20 de 
abril pelas 17h30m.

poNTo prÉvIo N.º 2
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura apresentou a intervenção que a seguir 
se transcreve:
“Anúncio da nova ponte à cota baixa
Face às recentes notícias acerca da localização 
da nova ponte entre Gaia e porto, pomposa-
mente apresentada pelos dois presidentes de 
Câmara, num processo eufemisticamente rotu-
lado como discreto, que envolveu a realização 
de reuniões técnicas, não se poderá deixar de 
questionar a forma e conteúdo, principalmente 
pelo impacto que tal empresa representa para 
as duas cidades.
principalmente nos últimos meses, por coinci-
dência ou não, e após a assunção do cargo de 
presidente do Conselho Metropolitano do por-
to, temos assistido a uma vertigem de notícias, 
planos ou meras intenções que envolvem o 
Centro histórico de Gaia, do presidente da Câ-
mara de Gaia, com destaque para a situação do 
atravessamento do tabuleiro inferior da ponte 
D. Luís e a sua transformação para fins mera-
mente turísticos, pedonais e com a possibili-
dade de transporte público e a necessidade de 
encontrar uma alternativa viável para o restante 
trânsito local.
Eis que surgem as primeiras intenções de inclu-
são de um percurso para elétricos, e entretanto, 
a localização da alternativa, na zona do Areinho 
de oliveira do Douro.
Se registamos finalmente com agrado que o se-
nhor residente se libertou dos fantasmas que 
o perseguiam e impediam de olhar para obras 
faraónicas ou desnecessárias, como criticou a 

obra deixada pelo seu antecessor, estamos em 
simultâneo com alguma perplexidade pela li-
geireza e pelo populismo com que se apresenta 
precisamente uma das pontes já anteriormente 
delineada, se bem que num quadro alargado de 
acessibilidades, onde pontuavam outras traves-
sias.
De facto, aplaudimos o lançamento desta ideia 
e da abertura ao diálogo na construção das ci-
dades de Gaia e porto, mas não poderemos dei-
xar de constatar, um posicionamento demagó-
gico e superficial no tratamento de assunto tão 
delicado e impactante para o futuro da região.
Assim, em primeiro lugar, o senhor presiden-
te referenciou um custo de construção (12 mi-
lhões), cujo encargo seria repartido equitativa-
mente pelos dois municípios, mas se no caso 
do porto é óbvia a ligação à rede viária princi-
pal, que é a marginal, e com muita proximida-
de à rede estruturante, que é a via de Cintura 
Interna, no caso de Gaia, a ligação é feita em 
infraestruturas sem capacidade de escoamento 
e ainda sem continuidade, como a marginal do 
Areinho e, mais grave ainda, com a ligação à 
rua do Areinho, como forma de acesso à cota 
alta da zona da Freguesia de oliveira do Dou-
ro, o que leva a questionar qual o verdadeiro 
encargo global da obra do lado de Gaia, pelas 
inúmeras requalificações que terão de existir 
ou mesmo novos arruamentos que terão de ser 
realizados. 
Assim, será importante questionar:
a) quais são verdadeiramente os encargos des-
ta obra?
b) que arruamentos serão envolvidos?
c) que estudos económico-financeiros foram 
realizados?
d) que estudos ao nível do impacto no trânsito 
e na mobilidade foram levados a cabo, que tipo 
de trânsito teremos hoje em presença e quais 
as perspetivas nos cenários futuros?
e) qual será o impacto ambiental dali resultan-
te? 
Aparentemente, nas palavras gastas do senhor 
presidente, que usa e abusa de termos como 
“cidade inteligente, investimento inteligente, 
sustentabilidade, inclusão”, este é mais um in-
vestimento a pensar no futuro e na região, com 
potenciação de dois espaços territoriais es-
quecidos, mas ao mesmo tempo apresenta-se 
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como uma alternativa para a possível anulação 
do tabuleiro inferior da ponte D. Luís.
ora, neste ponto surgem as fundamentadas dú-
vidas acerca da real finalidade da nova traves-
sia, que pela distância e pelas conexões viárias 
previsíveis, não nos parece ser uma alternativa 
viável para substituição efetiva do atravessa-
mento no tabuleiro inferior da ponte D. Luís. por 
outro lado, conforme já referido, o panorama 
viário é absolutamente distinto nas duas mar-
gens e nas duas cidades. Se no caso do porto, 
contrariamente ao invocado recentemente pelo 
vereador da Câmara do porto, Manuel pizarro, 
cuja visão enviesada por motivos políticos e 
partidários, assinala que no porto a ponte nova 
a nada liga, o facto é que tal crítica é devida, 
mas sim, no caso de Gaia, onde a ligação as-
sentará numa zona onde as acessibilidades são 
deficitárias e sem uma perspetiva de conexão 
eficaz à rede viária principal.
Assim, ao invés da potenciação da rede viária e 
estratégia subjacente à Circular do Centro his-
tórico, esta nova visão inverte e esquece as ra-
mificações sobre a rede viária principal de Gaia. 
Se no porto, a zona marginal existente, nomea-
damente na ribeira, se apresenta como um es-
paço facilmente anulável do quadro principal 
de acessibilidades sem qualquer impacto na 
circulação geral, a anulação do trânsito na zona 
marginal de Gaia, entre a ponte D. Luís e o Cais 
de Gaia, sem qualquer alternativa, é um passo 
para a marginalização da zona, em detrimento 
única e exclusivamente da visão assente numa 
bacoca de um espaço territorial voltado para 
o turismo, esquecendo os habitantes e utentes 
locais. A nova travessia assim não representará 
qualquer tipo de alternativa para o tabuleiro in-
ferior da ponte D. Luís pois incide em espaços 
absolutamente distintos e servirá unicamente 
para dispersar algum do tráfego rodoviário en-
tre as duas cidades, potenciando a especulação 
imobiliária.
Contudo, esta nossa opinião não pretende ape-
nas retirar o mérito na aposta do diálogo entre 
as duas margens, que se saúda e pela qual nos 
congratulamos, mas sim alertar atempadamen-
te para as consequências e para a implemen-
tação de uma visão parcial dos territórios. De 
resto, conforme já aqui aflorado, olhando para 
o quadro mais genérico de acessibilidades, e 

sabendo que a construção de um edifício não 
começa (nem pode começar) pelo telhado, dei-
xamos algumas sugestões e propostas sobre o 
entendimento que deveria ter presidido na con-
ceção de novas travessias:
1. A Circular do Centro histórico atualmente ter-
mina na zona da Estação de General Torres e 
conhecendo-se da existência de túneis sem uti-
lização corrente (para a ponte D. Maria e outro 
que termina nas instalações da real Companhia 
velha), porque não olhar para a nova travessia 
como um eixo que permita a realização de uma 
verdadeira circular com ligações à rua Silva Ta-
pada ou rua Dr. Alfredo Faria de Magalhães e 
a partir desse ponto com um novo arruamen-
to em direção ao Areinho de oliveira do Douro, 
bem como a perspetiva de ligação, a partir do 
troço da marginal já realizado nessa zona ribei-
rinha, poder almejar ligar ao nó viário na entra-
da da ponte do Freixo, onde confluem a A1 e 
A44 – através da rua do Mirante? 
2. Estas visões, com maior ou menor comple-
xidade poderão não ser impossíveis, e assim 
poder-se-ia abrir um espaço de diálogo e cola-
boração com as entidades públicas e privadas 
envolvidas, mas principalmente poderia ser um 
olhar mais estratégico a nortear os princípios 
de reorganização viária como moldura primor-
dial de suporte à nova travessia (e não ao con-
trário como parece suceder), sem prejuízo das 
eventuais declarações de interesse público para 
obtenção das áreas necessárias, por exemplo 
na zona da encosta do Areinho de oliveira do 
Douro, em reserva Ecológica Nacional ou de 
expropriações, para os casos em que estejam 
envolvidos terrenos ou parcelas de privados in-
dispensáveis a esta concretização.
3. por força das alterações já introduzidas na 
zona marginal de Gaia e no Centro histórico, 
coloca-se assim a questão acerca das acessi-
bilidades interiores nessa área, onde a retirada 
paulatina dos limitadores de circulação veio a 
acelerar o processo de degradação dos pavi-
mentos e em simultâneo se avança com obras 
superficiais na zona ribeirinha e pior, perspe-
tiva-se o avanço para uma nova travessia sem 
existir uma visão sobre as pré-existências e seu 
futuro.
4. perspetivam-se ainda investimentos e trans-
formações radicais no espaço do Centro his-
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tórico de Gaia, como a designada Cidade do 
vinho e até ao momento, não foi explicada a 
sua inserção funcional e com a possibilidade de 
anulação do trânsito corrente no tabuleiro in-
ferior de D. Luís e a falta de aposta na concre-
tização da Circular do Centro histórico, como 
será previsto o seu funcionamento nesse novo 
quadro de restrições. Será esta a visão que se 
pretende para as cidades de Gaia e porto, de 
adiamento dos problemas, baseando a política 
de intervenção a uma lógica de curto prazo?
5. Sobre as formas de transporte público e em 
concreto, olhando para mais uma intenção de 
implementação da rede de elétrico na mar-
gem de Gaia, sabendo-se de antemão que não 
é uma alternativa viável em termos de serviço 
público geral, mas apenas para fins turísticos, 
qual será a efetiva utilidade para os residentes? 
Assistimos a uma catadupa de anúncios com 
sobreposição de meios e formas (pontes, elétri-
cos, corredores pedonais) sem qualquer tipo de 
ligação com as reais necessidades e pior, sem 
qualquer tipo de coordenação entre as duas ci-
dades numa visão clara e estratégica de uma 
relação funcional a longo prazo. É esta a visão 
que se pretende para o porto e para Gaia?
Estas são as dúvidas que nos assolam e não po-
deremos deixar de mencionar, pela forma ligei-
ra e populista como foi feito o anúncio desta 
infraestrutura, que não é possível descortinar 
uma visão alargada e sustentada das acessibi-
lidades viárias, onde apenas parece importar 
afastar geograficamente os problemas e evitar 
uma discussão mais profunda sobre o diálogo 
permanente que se impõe ara a gestão integra-
da das duas cidades.
vila Nova de Gaia, 16 de abril de 2018
os vereadores do pSD,”
o Senhor vice-presidente, Eng.º patrocínio Mi-
guel vieira de Azevedo disse que o Sr. vereador 
fala de falta de visão entre as duas cidades, mas 
quando o pSD governou as Câmaras Municipais 
de Gaia e do porto, havia mais pontes de Gaia 
para o porto do que o contrário, porque o pSD, 
em Gaia, defendia e definia as pontes sem falar 
com o porto, o que não acontece com a atual 
Câmara. Que é de uma forma discreta, porque 
antes de anunciarem algo, pensam nos assun-
tos. Que ao fim de muitas décadas, existe acor-
do entre os dois Municípios e discutem, em pé 

de igualdade, assuntos de interesse para ambas 
as cidades. Que o Sr. vereador usa demagogia 
e falta de populismo quando diz estar preo-
cupado com a mobilidade. Que o Sr. vereador 
desconhece o projeto, pois existe um projeto 
comum e estruturado e as questões vão sendo 
apresentadas conforme é possível serem con-
cretizadas. relativamente à ponte e ao Centro 
histórico, disse que a localização da nova ponte 
serve os dois concelhos e estrutura uma zona 
do concelho que durante muitos anos estava 
esquecida. Disse que o pSD pouco ou nada fez 
pelas Encostas do Douro quando esteve em fun-
ções na Câmara Municipal. Que a atual maioria, 
em quatro anos, fez um investimento conside-
rável, nomeadamente, um projeto financiado a 
100% na reabilitação total da Escarpa da Serra; 
o muro junto da Quinta dos Cubos; a nova fase 
do muro de contenção das margens do rio, per-
mitindo criar a ciclovia; o passadiço de oliveira 
do Douro; a reabilitação do areinho de oliveira 
do Douro e a requalificação do areinho de Avin-
tes, pelo que, não há falta de visão e de estra-
tégia como o Sr. vereador refere. relativamente 
à ponte, disse que ela está estimada em 12 mi-
lhões € e todos os estudos que o Sr. vereador 
refere, estão a ser realizados e existe uma von-
tade política assente numa análise preliminar 
técnica que foi feita. Que apresentou-se a pon-
te não como um todo, mas como uma intenção 
naquele local, a qual não irá descarregar na rua 
do Areinho, mas numa cota mais alta, para man-
ter a cota do tabuleiro inferior da ponte Luís I 
e terá uma acessibilidade decente que iniciará 
na rotunda da real Companhia velha, ligando à 
nova ponte, assim como, será dada continuida-
de à circular do Centro histórico, aproveitando 
o túnel feito à décadas e que nunca foi utiliza-
do, o qual ligará a circular do Centro histórico à 
nova ponte. relativamente ao tabuleiro inferior 
da ponte Luís I, disse que o mesmo não reúne 
condições para o tráfego de peões. Que o Cais 
de Gaia será preferencialmente pedonal e para 
ciclovias, não esquecendo os moradores, pois 
estão acautelados os acesso. Que existe uma 
visão estratégica para o Município e para fazer 
crescer a área do território afeta ao turismo, 
que é diversificado no concelho. relativamen-
te ao elétrico, disse ser uma realidade em bre-
ve e que já existe o canal destinado ao mesmo, 
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pelo que, se está a fazer uma obra de requa-
lificação do Centro histórico, dando melhores 
condições aos turistas e comerciantes. No que 
diz respeito à “Cidade dos vinhos”, disse que, 
do ponto de vista funcional, está estudado e a 
Câmara Municipal orgulha-se de ter uma Divi-
são de Mobilidade e Transportes que estuda os 
assuntos. Que a Câmara Municipal tem uma vi-
são integrada para o Centro histórico, para os 
turistas, para os comerciantes e moradores e, 
sobretudo, para estar ao nível de uma cidade 
europeia, não pode o trânsito estar inserido no 
local onde estão os restaurantes e esplanadas. 
relativamente aos custos dos acessos, na altura 
certa serão divulgados. Que os custos da pon-
te, são os que se estima e o estudo de impacto 
ambiental está a ser tratado. relativamente ao 
estudo de impacto económico-financeiro, disse 
que o mesmo está a ser estudado.
o Sr. vereador Dr. José Joaquim Cancela Moura 
disse que antes da maioria do pSD/CDS-pp não 
existiam em Gaia as vias longitudinais nem as 
novas travessias existentes sobre o Douro nem 
a atual orla marítima, cuja reabilitação custou 
mais de 300 milhões de euros, pelo que, lhe 
parece que há uma certa tentação de que se 
veja esta situação como uma “clubite” partidá-
ria e o que está em causa é o bem público e o 
bem comum. Que se está a falar mais de 2 mi-
lhões de euros de investimento público/priva-
do, independentemente da história do passivo. 
Que das questões que colocou e uma vez que 
há uma visão integrada conforme foi afirmado 
pelo Sr. vice-presidente, não há preço, não há 
estudo económico-financeiro, não há estudo 
de impacto ambiental, há apenas uma análise 
preliminar, pelo que, disse ficar registado. Disse 
congratular-se com o aproveitamento do túnel, 
o qual está desaproveitado e será uma mais va-
lia para a ligação do Centro histórico e é uma 
preocupação séria dos vereadores do pSD que 
a ligação da circular do Centro histórico tenha 
continuidade Que atualmente, Gaia está entre 
as cidades onde se vive melhor em portugal, 
mas é importante que não se esqueça que é 
um trabalho de décadas e não de 4 anos de 
maioria socialista, nomeadamente, em termos 
de saneamento, abastecimento de água e in-
fraestruturas, ou seja, foi um concelho que em 
16 anos passou do séc. XIX para o séc. XXI. Que 

o pSD apresenta os assuntos à Câmara de for-
ma estudada e séria e refuta qualquer crítica 
de demagogia ou de populismo, porque se por 
um lado o Sr. vice-presidente diz que foi tudo 
estudado, a prática demonstra o contrário, pois 
tudo foi feito com algum sigilo. Que quando os 
vereadores do pSD fazem propostas, fazem-no 
com encargos substancialmente inferiores e fa-
zem propostas sérias ou intervenções que per-
mitam dar um contributo à maioria para aco-
lher algumas questões. Disse que a questão dos 
elétricos, é sensível, porque o elétrico tal como 
está concebido não vai ser um transporte públi-
co, mas sim para turistas. Que os vereadores do 
pSD quiseram fazer um trabalho sério de aná-
lise daquilo que foi uma proposta de uma nova 
travessia do porto/Gaia e o que lhes move, é o 
interesse dos Gaienses.
o Senhor vice-presidente, Eng.º patrocínio Mi-
guel vieira de Azevedo disse que a oposição 
existe para dar contributos e a atual Câmara 
Municipal sabe ouvi-la quando ela é credível de 
ser ouvida. relativamente ao recheio, disse que 
o Centro Cultural do Cais de Gaia foi aprovado 
no executivo do pSD, com a possibilidade de 
instalação de serviços, contudo, não deixa de 
ser uma mais valia para os comerciantes locais 
e para os barcos, permitindo o respetivo abas-
tecimento. relativamente aos pilaretes, disse 
que os mesmos estão inoperacionais devido às 
obras que estão a ocorrer no local e ficarão a 
funcionar assim que as obras ficarem concluí-
das. Disse que, em todas as fases das obras, 
tem dialogado com os comerciantes locais e 
residentes e tem-se encontrado soluções. re-
lativamente ao facto de a obra ter sido feita no 
âmbito de um acordo quadro, o mesmo é um 
procedimento concursal para executar obras e 
nada tem a ver com a característica e dimensão 
da obra, quando muito tem a ver com a quali-
dade dos serviços municipais de conseguirem 
um acordo quadro que preveja tudo aquilo que 
seja possível prever em espaço público, em vila 
Nova de Gaia, independentemente, da localiza-
ção ou da dimensão, pelo que, trata-se de um 
mérito para os técnicos municipais e não é uma 
falta de visão ou desvalorização da obra no 
Centro histórico. relativamente à falta de es-
tudos, disse haver estudos feitos previamente 
e outros serão posteriores à apresentação da 
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obra. Que aquilo que foi presente não foi a pon-
te, foi o local da travessia. Disse saber que um 
Município faz-se com a continuidade do traba-
lho dos vários Executivos, mas solicitou ao Sr. 
vereador que indicasse nos últimos 10 anos do 
mandato do pSD/CDS-pp, uma obra que tives-
se um investimento direto e exclusivo da Câ-
mara Municipal de 6 milhões de euros, porque 
fazer obras como o atravessamento do IC23, a 
CrEp, a ponte do Infante, a ponte de S. João, 
com dinheiros comunitários ou estatais, não é 
o mesmo que fazer uma obra em que a Câma-
ra apresenta as ideias, os projetos e o dinheiro. 
Que Gaia está no top 10 das melhores cidades 
do país e deixou de estar no top 10 das cidades 
mais endividadas do país e isso é um mérito do 
executivo do partido Socialista.
o Sr. vereador Dr. José Joaquim Cancela Moura 
disse que as Encostas do Douro foi um projeto 
criado pela maioria pSD/CDS-pp, bem como o 
Masterplan do Centro histórico. Que havia um 
conceito estratégico para Gaia que incluía a orla 
marítima, a orla fluvial e a cidade e, por partes, 
foi-se conseguindo tentar concretizar esse pro-
jeto, para além das infraestruturas. Que a orla 
marítima ficou concretizada, a parte da cidade 
também, faltou a questão do Centro histórico, 
o Masterplan e a orla fluvial com as Encostas do 
Douro. Que dando continuidade, a maioria so-
cialista está a defender os interesses de Gaia ao 
concretizar o projeto das Encostas do Douro, 
pelo que, não há divergência nessa matéria. re-
lativamente aos investimentos e aos 6 milhões 
de euros, disse que isso só é possível porque 
o pSD/CDS-pp em 2013, independentemente 
do passivo, deixou um concelho onde não fal-
ta nada em termos de infraestruturas, pelo que, 
para quem chegou a Dezembro de 2016 com 
17 milhões de euros em caixa, há margem para 
uma obra desta natureza e ainda bem que os 6 
milhões de euros são gastos numa obra desta 
envergadura. Apelou que na discussão pública 
devia ser discutido o nome da ponte e sugeriu 
o nome do ex-bispo do porto, D. António Fer-
reira Gomes. Disse que a instalação do recheio 
é um erro de casting da maioria socialista, por-
que implica o trânsito de pesados na marginal 
para abastecer o supermercado. Que encon-
traram uma solução meramente economicista 
de um empresário que retalhou o Centro his-

tórico em várias opções e o recheio foi uma 
delas. relativamente à ligação à rotunda, disse 
concordar e entende ser fundamental, porque 
o grande problema das travessias em Gaia, são 
as travessias transversais e esta pode ser uma 
grande oportunidade para potenciar a circular 
do Centro histórico.
o Senhor vice-presidente, Eng.º patrocínio Mi-
guel vieira de Azevedo disse que o acréscimo 
de transportes pesados no local devido ao re-
cheio é uma falsa questão, porque os transpor-
tes pesados circulam no local devido às Caves 
do vinho do porto.

poNTo prÉvIo N.º 3
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura apresentou a intervenção que a seguir 
se transcreve:
“projeto Cidade do vinho-Delimitação da Zona 
Especial de proteção do Centro histórico do 
porto
Tem sido notória, nas últimas semanas, a súbi-
ta aceleração dos trabalhos atinentes à obra de 
construção do projeto denominado Cidade do 
vinho, cuja promoção pertence à The Fladga-
te partnership, uma das principais empresas de 
vinho do porto sediada em vila Nova de Gaia.
Contudo, conforme é igualmente consabido por 
todos, este tema começou a ganhar particular 
destaque em meados do ano passado, onde a 
opinião pública - principalmente algumas das 
franjas com maior conhecimento técnico e ní-
vel cultural, e dispondo, portanto, de capacida-
de analítica e crítica, como arquitetos, urbanis-
tas, geógrafos entre outros - levantaram vozes 
e dúvidas acerca do mérito formal, funcional e 
paisagístico desta obra e a inevitável delapida-
ção do património edificado (como os antigos 
armazéns de vinho) que tal projeto acarretaria.
De facto, o ano de 2017, do ponto de vista po-
lítico, apresentou uma particularidade – foi ano 
de eleições autárquicas - o que poderá ajudar a 
compreender a sequência das ações a respei-
to deste projeto, nomeadamente na sua gestão 
administrativa no tempo.
A Câmara Municipal de vila Nova de Gaia, a 
Gaiurb, EM e principalmente, o senhor presi-
dente da Câmara foram atores principais, ainda 
que em muitos dos casos, por simples omissão 
– como estratégia – dissimulando as reais inten-
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ções, minimizando a comunicação com as ha-
bituais opacidades administrativas, para poste-
riormente, se possível, nos primeiros momentos 
de um mandato renovado, dar seguimento ine-
xorável aos projetos e decisões mais polémicas 
ou impactantes.
Assim, levantam-se algumas questões a respei-
to das reais intenções da Câmara Municipal, no 
âmbito da propalada classificação do Centro 
histórico como património Mundial e a relação 
desse procedimento com o licenciamento da 
operação urbanística designada como Cidade 
do vinho.
Existindo a intenção de classificação da zona 
do Centro histórico como património Mundial, 
com inúmeras comunicações por parte da Di-
reção Geral do património Cultural, em 2014 e 
2015, inclusivamente com reuniões de trabalho 
mais recentemente em 2016 entre a Câmara 
Municipal e a referida Direção Geral, apenas em 
julho de 2017, no seguimento de mais uma no-
tificação por parte da Direção Geral do patri-
mónio Cultural, existiu finalmente uma ténue e 
formal posição, de reação a esse procedimento.
Nessa ocasião, talvez por ter sido acossada a 
Câmara Municipal (e a própria Direção Geral) 
com um conjunto de vozes críticas ao prenún-
cio do projeto da Cidade do vinho, o senhor 
presidente da Câmara, com recurso a um mero 
expediente administrativo, veio a terreiro com 
uma tentativa de demonstração da defesa do 
património na zona do Centro histórico, res-
pondendo à Direção Geral do património Cul-
tural com uma carta aprovada em reunião de 
Câmara Municipal de 17 de Julho de 2017, as-
sinalando essencialmente a vontade de que a 
área em causa seja incluída na delimitação do 
património Mundial, em detrimento de uma 
mera classificação como Zona Especial de pro-
teção (ZEp).
Trata-se de uma questão meramente adminis-
trativa ou de semântica, pois tendo em conta o 
período decorrido de um mandato, entre 2013 e 
2017, sem qualquer iniciativa conclusiva, de fac-
to, o projeto da Cidade do vinho não terá sido 
alvo de qualquer apreciação ou aprovação por 
parte da Direção Geral do património Cultural, 
ou pelo menos, tal informação nunca foi torna-
da pública.
E esta é a questão fulcral, nomeadamente, a 

ausência de qualquer controlo prévio por par-
te das tutelas do Estado em matéria de patri-
mónio, seja por classificação como património 
Mundial, ou como Zona Especial de proteção 
do património Mundial.
Igualmente de estranhar a oportunidade des-
ta reação municipal, que até essa data prefe-
riu gerir o assunto em torno de um silêncio ou 
omissão, alegadamente quebrado unicamente 
pela persistente pressão pública que surgiu em 
época pré-eleitoral.
Entretanto, que razões motivaram o senhor 
presidente da Câmara Municipal, após meses 
de silêncio a respeito deste projeto – obviamen-
te como forma de controlo do seu impacto na 
opinião pública em fase pré-eleitoral – ter de-
monstrado de modo tão clarividente e convin-
cente, no final do mês de novembro de 2017, 
que o projeto em causa não está abrangido por 
qualquer regime especial de proteção por parte 
da Direção Geral do património Cultural?
De resto, nesses comentários que até foram 
alvo de difusão televisiva, o senhor presiden-
te da Câmara Municipal apressou-se a explicar 
igualmente que a Zona Especial de proteção 
(ZEp), por contestação do Município de vila 
Nova de Gaia e decisão de Tribunal, teria sido 
anulada, imputando as responsabilidades de tal 
ausência de proteção para a Direção Geral do 
património Cultural, abrindo assim o caminho, 
administrativa e presumivelmente para a justi-
ficação da aprovação subsequente do projeto 
em causa, sem qualquer tipo de controlo adi-
cional por parte da tutela patrimonial do Esta-
do.
No entanto, conforme é público, pelo menos 
desde 2014 que esse tema tem vindo a ser tra-
zido a discussão pela Direção Geral do patrimó-
nio Cultural.
Até àquela data, novembro de 2017, a gestão 
e a intervenção municipal neste projeto foi, no 
mínimo, e eufemisticamente falando, discreta. 
ou seja, conforme já aflorado, exceto a descri-
ção dos valores de investimento, a finalidade do 
conjunto e a sua temática em torno do turismo 
e do mundo dos vinhos, recorrendo a algumas 
imagens virtuais, não chegaram ao conheci-
mento geral quaisquer detalhes ou elementos 
sobre os reais impactos e consequências urba-
nas e urbanísticas do projeto.
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Assim, coloca-se a questão ao senhor presiden-
te da Câmara Municipal acerca da visão inte-
grada que defende na gestão do património e, 
nessa senda, se independentemente do proce-
dimento de classificação formal (que conforme 
se viu, ainda não produziu qualquer efeito le-
gal), se o projeto da Cidade do vinho já foi alvo 
de licenciamento municipal e se o mesmo foi 
alvo que parecer (ainda que informal) por parte 
da Direção Geral do património Cultural, con-
siderando são públicos e notórios os trabalhos 
de demolição em curso no local?
reforça-se que esta questão, numa ótica de 
longo prazo é absolutamente pertinente e rele-
vante, pois seria descabido ou mesmo irrespon-
sável, assumir as rédeas de um licenciamento 
apenas com o escopo municipal, de uma ocu-
pação impactante e revolucionária no Centro 
histórico de Gaia, ao mesmo tempo que se 
defende e prepara a futura classificação como 
património Mundial e/ou Zona Especial de pro-
teção (ZEp).
por fim, uma última menção à recente recomen-
dação da Assembleia da república, no sentido 
do Governo criar uma Zona Especial de prote-
ção do Centro histórico do porto – património 
Mundial da uNESCo, face ao risco severo de 
descaracterização destas áreas, onde se levan-
ta igualmente a dúvida acerca da oportunidade 
e timing da mesma, porventura conexo com os 
trabalhos já em curso da referida obra de cons-
trução da Cidade do vinho, entre outras iniciati-
vas particulares (e controversas) recentemente 
divulgadas para a Cidade do porto.
vila Nova de Gaia, 16 de abril de 2018
os vereadores do pSD”
o Senhor vice-presidente, Eng.º patrocínio Mi-
guel vieira de Azevedo relativamente à ZEp 
disse que ela não caiu por responsabilidade 
do executivo do pS, contudo, a Câmara Muni-
cipal não pretende a ZEp, porque Gaia não é 
uma Zona Especial de proteção ao porto, Gaia 
é uma parte do Centro histórico da Cidade do 
porto e de Gaia. Que a Câmara Municipal inte-
ressa-se pelo seu território, o qual faz parte do 
Centro histórico do porto e Gaia e do patrimó-
nio mundial. Que a ZEp caiu com a conivência 
de muitos protagonistas, mas nenhum dos que 
representam o atual executivo. Disse que Gaia 
poderá ser zona especial de proteção, mas a 

Câmara Municipal não o pretende, ou poderá 
ser património mundial com o licenciamento da 
“Cidade dos vinhos” ou o “Mundo dos vinhos”. 
Que a obra está licenciada, cumprindo os requi-
sitos necessários para que aquela área territo-
rial seja património mundial.
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura relativamente à ZEp ou ao património 
mundial, disse esperar que a Câmara Municipal 
tenha um parecer da Direção Geral porque não 
se iria licenciar uma obra só por interesse muni-
cipal, sabendo que se está a preparar uma zona 
especial de proteção ou a classificação de pa-
trimónio mundial.

poNTo prÉvIo N.º 4
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura apresentou a intervenção que a seguir 
se transcreve:
“projeto Cidade do vinho-Questões de tramita-
ção processual
o pDM de vila Nova de Gaia pode permitir ou 
condicionar o licenciamento deste projeto, de 
acordo com as regras de ordenamento ou de 
salvaguarda incluídas neste instrumento de 
gestão territorial e agora, também quanto à fi-
nalidade da operação de reabilitação urbana do 
Centro histórico.
Ao nível do ordenamento o projeto terá de:
a) promover a manutenção da expressão domi-
nante da pré-existência;
b) Manter o uso da telha de barro vermelho;
c) Salvaguardar a defesa da imagem panorâmi-
ca do Centro histórico;
d) Garantir que as demolições acrescentam 
mais valias ao projeto do ponto de vista pro-
gramático, formal e funcional;
e) Demonstrar que a altura das cumeeiras e das 
paredes exteriores são mantidas, ou no limite, 
caso existam ampliações, não ultrapassam 10% 
das alturas das edificações originais;
Ao nível das salvaguardas importa equacionar 
o seguinte:
a) Sobre a questão dos pareceres da Direção 
regional de Cultura do Norte, constata-se que 
caso existam, decorrem da afetação do terreno 
e edifícios pela Zona Especial de proteção do 
Convento Corpus Christi e da Igreja paroquial 
de Santa Marinha, ambos classificados como 
de Interesse público. Nestas condições, apesar 
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do senhor presidente da Câmara se apressar a 
defender, tardiamente e por coincidência, em 
2017, que a inclusão dos armazéns na classifica-
ção de património Mundial e que não entende 
como tal facto não é uma realidade, na prática 
o efeito prático é exatamente o mesmo. Dizen-
do de outro modo, o projeto teria de ter pare-
cer favorável da DrCN, senão não poderia ser 
aprovado pela Câmara Municipal;
b) uma vez que toda esta área ou conjunto, es-
teja descrito nas fichas de património arquite-
tónico do pDM, com a atribuição de um grau 
de proteção integral, tipo I, o projeto deve de-
monstrar que vai preservar e conservar as pré-
-existências e que as alterações não prejudicam 
a traça original;
Ao nível da operação de reabilitação urbana do 
Centro histórico:
a) Estando aprovada a Aru do Centro histórico 
e tendo sido definido que será uma intervenção 
sistemática o que corresponde a um maior grau 
de envolvimento municipal na reabilitação de 
toda aquela área, importa saber qual o entendi-
mento técnico a este respeito e se o projeto é 
efetivamente compatível com a estratégia mu-
nicipal;
b) De igual modo, a primazia conferida à atra-
tividade eminentemente turística do Centro 
histórico, poderá contribuir para mais um fator 
de esvaziamento de moradores, contrariando 
a estratégia de “re-habitar” daquele espaço de 
intervenção, que esta operação urbanística de-
fende em primeira linha.
Assim, as perguntas que se impõem a propó-
sito do licenciamento deste projeto, são as se-
guintes:
1. Qual o ponto de situação do procedimento 
em termos do rJuE, se já foi apreciado, se já 
existe parecer técnico, ou mesmo aprovação 
por despacho e alvará de obras?
2. Qual a fundamentação, de facto e de direi-
to, segundo o pDM, para validar a proposta, 
nomeadamente se o projeto promove ou não a 
expressão dominante das pré-existência, o uso 
da telha de barro vermelha, a imagem panorâ-
mica do Centro histórico?
3. Qual a fundamentação, de facto e direito, 
acerca das demolições previstas e quais as suas 
mais valias em termos formais ou funcionais?
4. Se existem ampliações na volumetria e se 

cumprem os princípios do pDM, que apenas 
permite 10% de ampliação em relação à cércea/
altura da cumeeira originais?
5. Se o projeto é abrangido ou não pela Zona 
Especial de proteção (ZEp) do Convento Cor-
pus Christi e área de proteção da Igreja paro-
quial de Santa Marinha, ambos imóveis/monu-
mentos classificados como de interesse público 
e em caso positivo, quais foram os pareceres 
obtidos por parte da Direção regional de Cul-
tura do Norte?
6. Quais os conteúdos dos pareceres da DrCN 
a este respeito, sobre o projeto WoW face ao 
descrito no ponto anterior?
7. Se a Câmara dispõe de um elemento de ges-
tão como a operação de reabilitação urbana 
(oru) da Área de reabilitação urbana do Cen-
tro histórico (Aru-Ch), com termos aprovados 
e definidos, de modo sistemático, para o prazo 
de 10 anos em termos de execução, aprovada 
pelo Ihru e Assembleia Municipal, qual é o en-
tendimento a este respeito e quais os parece-
res emitidos pelo Gabinete de reabilitação da 
Gaiurb, EM?
8. Dado que este projeto está abrangido por 
uma área definida nas fichas arquitetónicas do 
pDM em vigor, com um grau de proteção in-
tegral (Tipo I), como é compaginável com as 
premissas de conservação e alteração seletivas 
obrigatórias?
9. porque é feito o louvor às escavações ar-
queológicas sem paralelo que irão realizadas 
(como se fosse iniciativa municipal específica), 
quando tal é uma condição habitual para esta 
zona, em termos de pDM e sempre exigível pela 
DrCN, nos casos aplicáveis?
10. Sem prejuízo do valor intrínseco do projeto 
em termos de investimento, de impacto econó-
mico e turístico, como é garantida a funciona-
lidade na rede viária e a compatibilização com 
as atividades dominantes no Centro histórico?
11. Como é compatibilizada a execução de caves 
e espaços internos de estacionamento, para li-
geiros e pesados, numa operação supostamen-
te de reabilitação e alteração, sem reconstru-
ção?
Complementarmente são pertinentes mais três 
questões, que julgamos conexas com este pro-
jeto:
12. Como é que a Câmara justifica, a existên-
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cia de posturas contraditórias, nomeadamente 
no receio de edificação na zona de Canidelo e 
Afurada, junto ao rio Douro ou na rápida e si-
lenciosa aceitação de um supermercado Cash 
and Carry num espaço nobre em frente ao Cais 
de Gaia?
13. Como é que se justifica a obra requalifica-
ção da Avenida Diogo Leite, sem qualquer tipo 
de preocupação urbanística, apenas subindo a 
cota do arruamento e como tal pode ser uma 
ilustração da zona que se pretende classificar 
como património Mundial da uNESCo?
14. Como se justifica toda a perturbação e ruí-
do na paisagem provocado pela acumulação de 
elementos na zona marginal, desde publicida-
de, quiosques, limitadores, estacionamento de 
veículos da Douro Azul e parqueamento de em-
barcações, sem que seja possível desfrutar da 
relação plena com o rio Douro?
vila Nova de Gaia, 16 de abril de 2018
os vereadores do pSD”
o Senhor vice-presidente, Eng.º patrocínio Mi-
guel vieira de Azevedo disse lamentar que o Sr. 
vereador em todas as reuniões de Câmara co-
loque em causa o trabalho dos técnicos muni-
cipais. Que o Sr. vereador pretende transformar 
as reuniões numa discussão técnica e urbanísti-
ca ou numa sala de tribunal, porque as suas in-
tervenções parecem inquirições judiciais. Disse 
que a obra está licenciada, pelo que cumpre to-
dos os parâmetros de licenciamento, inclusive 
parecer do Gabinete de reabilitação do Centro 
histórico. Que todas as preocupações do Sr. ve-
reador estão acauteladas e com pareceres téc-
nicos com base em técnicos e não em discur-
sos de circunstância. Disse existir uma Aru do 
Centro histórico, aprovada por este executivo 
e existe uma operação de reabilitação urbana 
do Centro histórico, que é mais pormenorizada 
do que a Aru, onde a Câmara Municipal refe-
re claramente aquilo que pretende fazer. Disse 
que Gaia é um local que merece ser património 
mundial e a atual Câmara Municipal tudo fará 
para o conseguir

PrESiDÊNCiA/VErEAÇÃO
AprovAçÃo DEFINITIvA DA ATA Nº 07 (or-
DINÁrIA) DE 02 DE ABrIL DE 2018 
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 

1, apenas no original.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar definitivamente a ata nº 07 (ordinária) 
da reunião de Câmara realizada em 02 de abril 
de 2018.
o Senhor vereador, Arq. José valentim pinto 
Miranda, não votou em virtude de não ter par-
ticipado na reunião de Câmara de 02 de abril 
de 2018.
ADENDA Ao ACorDo DE CoLABorAçÃo 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
E A ASSoCIAçÃo “AMIGoS Do SoLAr DoS 
CoNDES DE rESENDE – CoNFrArIA QuEI-
roSIANA pArA ApoIo FINANCEIro À ELA-
BorAçÃo DE uM roTEIro SoBrE o pATrI-
MÓNIo DE vILA NovA DE GAIA, No vALor 
DE €150.000,00 (CENTo E CINQuENTA MIL 
EuroS)
EDoC/2018/20033
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. 
10.04.2018.”
o Senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro perguntou por que razão não houve 
financiamento deste projeto durante 2017, que 
levou à inviabilização do lançamento do 1º volu-
me antes do último Natal, conforme tinha sido 
anunciado pelo Sr. presidente da Câmara e que 
originou problemas financeiros à Associação.
o Senhor vice-presidente, Eng.º patrocínio Mi-
guel vieira de Azevedo disse que só agora é 
que foi possível a atribuição da comparticipa-
ção financeira.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a Adenda ao Acordo de Colaboração entre 
o Município de vila Nova de Gaia e a Associa-
ção “Amigos do Solar dos Condes de resende 
– Confraria Queirosiana para apoio financeiro à 
elaboração de um roteiro sobre o património 
de vila Nova de Gaia, no valor de €150.000,00 
(cento e cinquenta mil euros), nos termos apre-
sentados.
propoSTA DE DESIGNAçÃo DA “EQuIpA 
MuLTIDISCIpLINAr MArCA DE GAIA E Go oN 
INvEST IN GAIA”
EDoC/2018/20268
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
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3, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
10.04.2018.”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 7 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar a designação, para assegurar a 
missão e as competências constantes do regu-
lamento da organização dos Serviços Munici-
pais – Estrutura Matricial e Flexível, da Engª Ilda 
Maria Sousa henriques, como Chefe de Equipa 
Multidisciplinar Marca de Gaia e Go on Invest 
in Gaia, com o estatuto intermédio de 2º grau, 
sem prejuízo da opção pelo vencimento de ori-
gem, acrescido de suplementos e abonos ge-
nericamente aplicáveis à Administração Local, 
nos termos das deliberações já identificadas, 
com efeitos a 1 de maio de 2018, nos termos 
propostos.
propoSTA DE SuSpENSÃo DE EFICÁCIA, 
pELo pErÍoDo DE 6 MESES, Do rEGuLA-
MENTo MuNICIpAL DE ATrIBuIçÃo DE BENE-
FÍCIoS pÚBLICoS
EDoC/2018/19900
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. 
10.04.2018.”
o Senhor vereador, Dr. Duarte António reis Bes-
teiro fez a seguinte intervenção, que se passa a 
citar: “ A nossa abstenção na aprovação des-
te regulamento parece ter feito sentido. o re-
gulamento Municipal de Atribuição de Benefí-
cios públicos que se pretende agora suspender 
por 6 meses, entrou em vigor em 20/01/2018, 
há menos de 3 meses e a abertura deste pro-
cedimento ocorreu quase há dois anos, em 
20/10/2016. o projeto deste regulamento foi 
submetido à consulta pública para recolha de 
sugestões, nos termos do art.º 101 do CpA atra-
vés de publicação no boletim municipal e na 
internet, no sítio institucional do Município. A 
única justificação que se dá para a suspensão 
do regulamento, é o facto de se ter constado 
que as associações e clubes têm parcos recur-
sos humanos e logísticos para dar cumprimen-
to atempado às exigências do regulamento. A 
proposta de suspensão refere a realização de 
uma reunião com as associações para ausculta-
ção e apresentação de sugestões e ideias sobre 

esta matéria, permitindo dessa forma a análi-
se e reapreciação do seu conteúdo e das suas 
consequências. Mas então, perguntámos, isto 
não foi feito antes? E se não em momento pré-
vio, pelo menos em período reservado de dis-
cussão pública. por outro lado, o regulamento 
foi elaborado por equipa técnica especialmente 
designada para o efeito, pelo Sr. presidente da 
Câmara, sob direção da Diretora do Departa-
mento de Assuntos Jurídicos. Não deveria ser a 
mesma equipa a fazer a presente proposta de 
suspensão ou pelo menos a Divisão Municipal 
de Coordenação e Assessoria Jurídica e regu-
lamentação Municipal? por que é subscrita pelo 
Diretor do Departamento do Desporto? Talvez 
isto explique uma lacuna eminentemente jurídi-
ca na proposta. Não é proposto nenhum regime 
transitório para vigorar durante a suspensão, o 
que poderá criar um vazio regulamentar. É que 
também não foi proposta a repristinação dos 
anteriores regulamentos de benefícios públicos 
e o dos apoios ao desporto entretanto revoga-
dos. E porquê a suspensão por 6 meses? E por 
que não por 3 meses ou 1 ano? Talvez a situação 
pudesse ser ultrapassada com uma proposta de 
alteração dos normativos que se têm mostra-
do prejudiciais ao funcionamento das associa-
ções.”
o Senhor vice-presidente, Eng.º patrocínio Mi-
guel vieira de Azevedo disse que subentende-
-se que com a suspensão do regulamento se 
faça a repristinação dos regulamentos que es-
tavam em vigor. Disse que as instituições conti-
nuarão a ser apoiadas e existe uma política de 
proximidade com as mesmas. Que o regulamen-
to foi elaborado e esteve em discussão pública, 
em que o impacto do mesmo não foi percebido 
pelas instituições e há a incapacidade da par-
te das associações de operacionalizar a forma 
como a Câmara Municipal pode apoiar. Que se 
está a tratar da forma e não do conteúdo.
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura disse que anteriormente havia dois regu-
lamentos distintos, o dos Benefícios Fiscais e o 
dos Apoios ao Desporto, perguntou porque foi 
o Diretor do Desporto a colocar esta questão 
quando poderia ser alguém que especificamen-
te estivesse vocacionado para a elaboração de 
regulamentos.
o Senhor vice-presidente, Eng.º patrocínio Mi-
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guel vieira de Azevedo disse que o Município 
não é estanque e todos trabalham com o mes-
mo objetivo, com a mesma filosofia e princípios.
Deliberação: Deliberado por maioria, por 7 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar a proposta de suspensão de 
eficácia, pelo período de 6 meses, do regula-
mento Municipal de Atribuição de Benefícios 
públicos, nos termos informados, bem como 
repristinar, pelo mesmo período temporal, os 
regulamentos municipais revogados pelo art.º 
29.º do rMABp. 
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to a aprovação da Assembleia Municipal, pos-
to  o que  será publicitada a referida suspensão 
nos termos da alínea t) do n.º 1  do art.º 35.º da 
Lei 75/2013, de 12 de Setembro, na sua redação 
atual. 
propoSTA DE DECLArAçÃo DA uNIÃo DE 
FrEGuESIAS DE SANTA MArINhA E SÃo pE-
Dro DA AFurADA E Do MuNICÍpIo DE vILA 
NovA DE GAIA rELATIvA Ao CoMproMISSo 
QuE ASSuMEM  NA ENTrEGA Ao Novo BAN-
Co, S.A., Do prÉDIo urBANo CorrESpoN-
DENTE A TErrENo pArA CoNSTruçÃo SITo 
NA ruA BArÃo Do Corvo, Nº 712 – uNIÃo 
DE FrEGuESIAS DE SANTA MArINhA E SÃo 
pEDro DA AFurADA
EDoC/2018/18940
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. 
09.04.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a proposta de minuta de Declaração a 
assinar pela união de Freguesias de Santa Mari-
nha e São pedro da Afurada e do Município de 
vila Nova de Gaia relativa ao compromisso que 
assumem na entrega ao Novo Banco, S.A., do 
prédio urbano correspondente a terreno para 
construção, sito na rua Barão do Corvo, nº 712 
– união de Freguesias de Santa Marinha e São 
pedro da Afurada, nos termos apresentados.
MINuTA DE ACorDo DE CoopErAçÃo DE 
puBLICIDADE oFICIAL E INSTITuCIoNAL Do 
MuNICÍpIo CELEBrADo ENTrE o MuNICÍpIo 
DE vILA NovA DE GAIA E ArLINDo MANuEL 
ALvES CoSTA; AGp - CoMuNICAçÃo, LDA; 
NArrATIvA ApELATIvA, LDA; o GAIENSE - 

CoMuNICAçÃo E EvENToS uNIpESSoAL, 
LDA; LETrAS E FIGurAS – CoMuNICAçÃo E 
FoToGrAFIA uNIpESSoAL, LDA – rETIFICA-
çÃo Do NIF Do 4º ouTorGANTE E AuTorI-
ZAçÃo Do ESTorNo DA vErBA E EMISSÃo 
DE NovA rED
EDoC/2018/4731
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. 
11.04.2018.”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 7 vo-
tos a favor do pS e 2 votos contra do ppD/pSD.
CDS-pp, retificar o Acordo de Cooperação de 
publicidade oficial e Institucional do Município 
aprovado na reunião de Câmara realizada em 
19.02.2018 e celebrado entre o Município de 
vila Nova de Gaia e Arlindo Manuel Alves Costa; 
AGp - Comunicação, Lda; Narrativa Apelativa, 
Lda; o Gaiense - Comunicação e Eventos uni-
pessoal, Lda; Letras e Figuras – Comunicação e 
Fotografia unipessoal, Lda, no que diz respeito 
ao NIF do 4º outorgante e autorizar o estorno 
da verba e emissão de nova rED, nos termos 
informados.

DEPArTAMENTO DE ASSUNTOS JUrÍDiCOS
propoSTA DE ABErTurA DE proCEDIMEN-
To Do rEGuLAMENTo MuNICIpAL DE EQuI-
pAMENToS CuLTurAIS
EDoC/2018/19130
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. 
09.04.2018.”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 7 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar, nos termos informados, o se-
guinte:
- a abertura do procedimento tendente à elabo-
ração do regulamento Municipal dos Equipa-
mentos Culturais;
- a publicitação da presente iniciativa no sítio 
institucional do Município, www.cm-gaia.pt, 
sendo que os interessados deverão constituir-
-se como tal no prazo de 10 dias úteis a contar 
da data da publicitação de aviso no portal do 
Município, com vista a apresentar os seus con-
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tributos para a elaboração do referido regula-
mento;
- a apresentação dos contributos deve ser for-
malizada por escrito, em requerimento dirigi-
do ao presidente da Câmara e remetida para 
o seguinte endereço eletrónico: etrm@cm-gaia.
pt podendo ainda ser entregue no Gabinete de 
Apoio ao Munícipe;
- delegar o poder de direção dos procedimen-
tos na Senhora Diretora do Departamento dos 
Assuntos Jurídicos, Drª Goreti Martins tendo 
em vista a elaboração e aprovação do projeto 
definitivo e promoção da subsequente consulta 
pública.
proCESSo DE IMpuGNAçÃo Nº 2917/15.9BE-
prT INTENTADo por rEN – rEDES ENEr-
GÉTICAS NACIoNAIS, SGpS, SA CoNTrA o 
MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA – IMpuG-
NAçÃo DA TAXA MuNICIpAL DE proTEçÃo 
CIvIL Do ANo DE 2015
EDoC/2018/19281
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. 
09.04.2018.”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
proCurADorIA DA rEpÚBLICA DA CoMAr-
CA Do porTo – DIAp – 4ª SECçÃo DE vILA 
NovA DE GAIA – ADMISSÃo Do MuNICÍpIo 
DE vILA NovA DE GAIA A CoNSTITuIr-SE 
CoMo ASSISTENTE rELATIvo Ao proC. Nº 
5494/17.2 T9vNG
EDoC/2018/20506
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
9, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
10.04.2018.”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.

DirEÇÃO MUNiCiPAl DE ADMiNiSTrAÇÃO E 
FiNANÇAS

ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
E A ESCoLA SECuNDÁrIA Dr. JoAQuIM Go-
MES FErrEIrA ALvES pArA A CEDÊNCIA 
TEMporÁrIA DE uMA EXpoSIçÃo E pArA 
A rEALIZAçÃo DE uMA CoNFErÊNCIA NAS 
INSTALAçÕES DA ESCoLA

EDoC/2018/19283
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. 
11.04.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre 
o Município de vila Nova de Gaia e a Escola 
Secundária Dr. Joaquim Gomes Ferreira Alves, 
para a cedência temporária de uma exposição e 
para a realização de uma conferência nas insta-
lações da escola, nos termos apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA E 
o AGrupAMENTo DE ESCoLAS DE CANELAS 
pArA ApoIo FINANCEIro À rEALIZAçÃo 
DoS proJEToS “FEIrA MEDIEvAL” E “SErrA 
EM MovIMENTo”, No vALor DE €12.500,00 
(DoZE MIL E QuINhENToS EuroS)
EDoC/2018/19092
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. 
11.04.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre o 
Município de vila Nova de Gaia e o Agrupamen-
to de Escolas de Canelas para apoio financei-
ro à realização dos projetos “Feira Medieval” e 
“Serra em Movimento”, no valor de €12.500,00 
(doze mil e quinhentos euros), nos termos apre-
sentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
E AS uNIÕES/JuNTAS DE FrEGuESIA pArA 
ApoIo FINANCEIro À rEALIZAçÃo DAS 
MArChAS DE S. JoÃo – 2018, No vALor To-
TAL DE €37.500,00 (TrINTA E SETE MIL E QuI-
NhENToS EuroS)
EDoC/2018/19238
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. 
11.04.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre 
o Município de vila Nova de Gaia e as uniões/
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Juntas de Freguesia para apoio financeiro à 
realização das Marchas de S. João – 2018, no 
valor total de €37.500,00 (trinta e sete mil e 
quinhentos euros), nos termos apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
E AS uNIÕES/JuNTAS DE FrEGuESIA pArA 
ApoIo FINANCEIro ÀS CoLÓNIAS BALNEA-
rES, No vALor ToTAL DE €30.000,00 (TrIN-
TA MIL EuroS)
EDoC/2018/19220
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. 
11.04.2018.”
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura disse que lhe chama à atenção a atribui-
ção de uma verba única para todas as juntas de 
freguesias, por exemplo, valadares, Madalena, 
Arcozelo, Canidelo ou Gulpilhares têm muito
o Senhor vice-presidente, Eng.º patrocínio Mi-
guel vieira de Azevedo disse não haver um cri-
tério rigoroso para a atividade. Que a análise é 
feita de acordo com a distância e o número de 
participantes. relativamente às freguesias jun-
to ao mar, tem-se aconselhado a realização de 
outras atividades, como por exemplo: a deslo-
cação ao parque biológico ou fazer um rotei-
ro turístico de equipamentos culturais em vila 
Nova de Gaia. Disse que o valor foi acordado 
com os presidentes de Junta. 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de Colaboração a celebrar 
entre o Município de vila Nova de Gaia e as 
uniões/Juntas de Freguesia para apoio finan-
ceiro às Colónias Balneares, no valor total de 
€30.000,00 (trinta mil euros), nos termos apre-
sentados.
GAIA FuTuro rÉGIE CoopErATIvA – pLANo 
Do proJETo, NA ÓTICA Do INvESTIMENTo, 
DA EXpLorAçÃo E Do FINANCIAMENTo
EDoC/2018/20255
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. 
10.04.2018.”
o Senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro perguntou quais os esclarecimentos 

solicitados pelo Tribunal de Contas.
o Senhor vice-presidente, Eng.º patrocínio Mi-
guel vieira de Azevedo disse que o Tribunal de 
Contas solicitou o plano do projeto, na ótica 
do investimento, da exploração e do financia-
mento. Que a régie Cooperativa foi constituída 
para dar resposta a determinadas situações e é 
composta por vários cooperantes, para resolver 
questões de eventos culturais, desportivos e da 
educação.
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura disse que em 2014 o problema que se 
colocou não foi bem o que o Sr. vice-presidente 
referiu, pois no plano estão as instalações muni-
cipais desportivas. Que na altura, o Sr. presiden-
te da Câmara anunciou que, com a extinção da 
Gaianima, a régie Cooperativa poderia ser uma 
substituição. Que o plano financeiro que na al-
tura foi apresentado, tem a ver com receitas a 6 
anos e julga que tem algum estudo económico 
relativamente às verbas e às receitas da coope-
rativa. Que independentemente dos pedidos de 
esclarecimento do Tribunal de Contas, pergun-
tou se mantêm ou não a intenção do Município 
de criar a régie Cooperativa, assumindo para si 
a parte da atividade que era da Empresa Muni-
cipal Gaianima.
o Senhor vice-presidente, Eng.º patrocínio 
Miguel vieira de Azevedo disse que a Câmara 
Municipal mantem a mesma vontade de 2014 
e está-se apenas a corrigir o plano. Que a ex-
tinção da Gaianima criou uma série de dificul-
dades ao Município e, atualmente, parte dessas 
dificuldades estão acomodadas e respondidas 
pelos serviços, mas atendendo a que é um pro-
cesso que a Câmara Municipal acredita, preten-
de levá-lo até ao fim.
Deliberação: Deliberado por maioria, por 7 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar e submeter a aprovação da 
Assembleia Municipal do plano do projeto, na 
Ótica do Investimento, da Exploração e do Fi-
nanciamento em conformidade do artº 32º da 
Lei nº 50/2012 de 31 de agosto da  GAIA Fu-
Turo régie Cooperativa, Serviços de Desporto 
e Tempos Livres, Cooperativa de Interesse pú-
blico e responsabilidade Limitada, nos termos 
propostos.
MINuTA DE CoNTrATo A CELEBrAr ENTrE 
o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA E o BpI
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EDoC/2018/6210
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. 
11.04.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a minuta do Contrato de Empréstimo 
a celebrar entre o Banco BpI, S.A. e o Municí-
pio de vila Nova de Gaia, relativo a um crédi-
to, na modalidade de Mútuo, no montante até 
€15.510.038,62 (quinze milhões quinhentos e 
dez mil e trinta e oito euros e sessenta e dois 
cêntimos), nos termos apresentados.
propoSTA DE AprovAçÃo DA MINuTA DE 
proToCoLo DE ACorDo pArA A ForMA-
LIZAçÃo DA CEDÊNCIA DE pArCELAS DE 
TErrENo pArA A CoNSTruçÃo DA AvE-
NIDA ATÉ Ao MAr (vL3) – prÉDIo 1 - N/ref.
ªinf.25.2018_p1_Gp18_CandpEDu 
EDoC/2018/18420
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. 
09.04.2018.”
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura disse acompanhar o esforço que a maio-
ria está a fazer, porque os vereadores do pSD 
entendem que a obra é estruturante para o Mu-
nicípio, nomeadamente, na criação não só de 
uma ligação muito importante do centro da ci-
dade até à orla marítima, como também, podê-
-la conciliar com a acessibilidade para o Centro 
de reabilitação de Gaia. Que é uma proposta 
do programa eleitoral do pSD, pelo que, acom-
panham e apoiam a maioria municipal na sua 
concretização.
o Senhor vice-presidente, Eng.º patrocínio Mi-
guel vieira de Azevedo disse que a acessibili-
dade está assegurada, não nesta fase, mas no 
projeto.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar, nos termos informados, o seguinte:
- A minuta do protocolo de Acordo a celebrar 
entre este Município, Ernesto Alberto pena vale 
e esposa, Maria Isabel reimão Dias Sardinha, se-
gundo a qual aqueles autorizam o Município de 
vila Nova de Gaia a usufruir e tomar posse ime-
diata da parcela de terreno com a área de 548 

m2, sita na rua do Loureiro, Lugar de Atiães, 
freguesia da Madalena, parte do prédio rústico 
descrito na primeira Conservatória do registo 
predial de vila Nova de Gaia sob o número 484 
- Madalena e inscrito na respetiva matriz predial 
sob os artigos 687 e 688, registado a favor de 
Ernesto Alberto pena do vale pelas apresenta-
ções números 4109 de 2009/05/05 e 2497 de 
2011/05/26, identificada na planta parcelar, a 
cor azul clara e com a designação 1a, a qual se 
destina à execução do troço da vL3 - Avenida 
Até Ao Mar, no âmbito da implementação de 
corredor Bus em solução pré-metro, 1ª fase - vL 
3, entre a rua das Bocas e a rua do Loureiro. 
- De acordo com a cláusula terceira da referi-
da minuta, Ernesto Alberto pena vale e esposa, 
Maria Isabel reimão Dias Sardinha, comprome-
tem-se, ainda, a formalizar os atos necessários 
com vista à cedência futura da referida parcela 
após a emissão de alvará ou licença relativos 
a operações urbanísticas a promover oportu-
namente no prédio a que a parcela atualmente 
pertence.
propoSTA DE AprovAçÃo DA MINuTA DE 
proToCoLo DE ACorDo pArA A ForMALI-
ZAçÃo DA CEDÊNCIA DE pArCELAS DE TEr-
rENo pArA A CoNSTruçÃo DA AvENIDA 
ATÉ Ao MAr (vL3) – prÉDIo 9 E 10 - N/ref.
ªinf.26.2018_p1_Gp18_CandpEDu 
EDoC/2018/18440
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. 
09.04.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar, nos termos informados, o seguinte:
- a minuta do protocolo de Acordo a celebrar 
entre este Município, Manuel Joaquim ribeiro 
Teixeira, e esposa, Isilda Cunha Teixeira, segun-
do a qual, aqueles autorizam o Município de vila 
Nova de Gaia a usufruir e tomar posse imedia-
ta das parcelas de terreno abaixo identificadas, 
com vista à  execução do troço da vL3 - Aveni-
da Até Ao Mar, no âmbito da implementação de 
corredor Bus em solução pré-metro, 1ª fase - vL 
3, entre a rua das Bocas e a rua do Loureiro:
a) parcela com a área de 34 m2, sita na Travessa 
do Loureiro, Lugar de Atiães, freguesia da Ma-
dalena, parte do prédio urbano descrito na pri-
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meira Conservatória do registo predial de vila 
Nova de Gaia sob o número 1816 - Madalena e 
inscrito na respetiva matriz predial sob o arti-
go 2197, registado a seu favor pela apresenta-
ção número 110 de 2008/05/09, identificada na 
planta parcelar, a cor azul clara e com a desig-
nação 9a, e
b) parcela com a área de 63 m2, sita na rua do 
Loureiro, Lugar de Atiães, daquela freguesia da 
Madalena, parte do prédio rústico descrito na 
primeira Conservatória do registo predial de 
vila Nova de Gaia sob o número 1804 - Mada-
lena e inscrito na respetiva matriz predial sob o 
artigo 674, registado a seu favor pela apresen-
tação número 23 de 2006/05/22, identificada 
na mencionada planta parcelar a cor azul clara 
e com a designação 10a.
De acordo com as cláusulas segundas e ter-
ceiras da referida minuta, os segundos outor-
gantes, comprometem-se, ainda, a formalizar 
os atos necessários com vista à cedência futu-
ra das identificadas parcela de terreno, após a 
emissão de alvará ou licença relativos a opera-
ções urbanísticas a promover oportunamente 
nos prédios a que as parcelas atualmente per-
tencem.
pEDIDo DE DISpENSA pAGAMENTo DE TA-
XAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor €385,11 (TrEZENToS E oI-
TENTA E CINCo EuroS E oNZE CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo A pEDroGÃo, No DIA 21 
DE MArço DE 2018, SoLICITADo pELA ESCo-
LA BÁSICA ADrIANo CorrEIA DE oLIvEIrA
EDoC/2018/16039
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. 
09.04.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar pedido de dispensa de pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, no 
valor €385,11 (trezentos e oitenta e cinco euros 
e onze cêntimos), para deslocação a pedrogão, 
no dia 21 de março de 2018, solicitado pela Es-
cola Básica Adriano Correia de oliveira, nos ter-
mos informados.
pEDIDo DE DISpENSA pAGAMENTo DE TA-
XAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor €209,05 (DuZENToS E NovE 

EuroS E CINCo CÊNTIMoS), pArA DESLo-
CAçÃo No âMBITo Do proJETo ErASMuS+, 
NoS DIAS 19, 20 E 23 DE MArço DE 2018, So-
LICITADo pELo AGrupAMENTo DE ESCoLAS 
DE vALADArES
EDoC/2018/15502
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. 
09.04.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar pedido de dispensa de pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, no 
valor €209,05 (duzentos e nove euros e cinco 
cêntimos), para deslocação no âmbito do pro-
jeto Erasmus+, nos dias 19, 20 e 23 de março de 
2018, solicitado pelo Agrupamento de Escolas 
de valadares, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €103,84 (CENTo E TrÊS 
EuroS E oITENTA E QuATro CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo A CANIDELo, No DIA 19 
DE MArço DE 2018, SoLICITADo pELA AppA-
CDM DE vILA NovA DE GAIA
EDoC/2018/15466
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. 
09.04.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var pedido de dispensa de pagamento de taxas 
de utilização de viaturas municipais, no valor 
€103,84 (cento e três euros e oitenta e quatro 
cêntimos), para deslocação a Canidelo, no dia 
19 de março de 2018, solicitado pela AppACDM 
de vila Nova de Gaia, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €253,26 (DuZENToS E CIN-
QuENTA E TrÊS EuroS E vINTE E SEIS CÊN-
TIMoS), pArA DESLoCAçÃo A BArCELoS, 
No DIA 19 DE MArço DE 2018, SoLICITADo 
pELA uNIvErSIDADE SÉNIor DE CANELAS
EDoC/2018/15457
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
21, apenas no original.
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Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
09.04.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar pedido de dispensa de pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, no 
valor €253,26 (duzentos e cinquenta e três eu-
ros e vinte e seis cêntimos), para deslocação a 
Barcelos, no dia 19 de março de 2018, solicitado 
pela universidade Sénior de Canelas, nos ter-
mos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS Mu-
NICIpAIS, No vALor €29,26 (vINTE E NovE 
EuroS E vINTE E SEIS CÊNTIMoS), pArA 
DESLoCAçÃo No âMBITo DA CAMINhADA 
prIMAvErA - IDoSoS, No DIA 21 DE MArço 
DE 2018, SoLICITADo por ACES GAIA
EDoC/2018/16058
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. 
09.04.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar pedido de dispensa de pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, no 
valor €29,26 (vinte e nove euros e vinte e seis 
cêntimos), para deslocação no âmbito da Ca-
minhada primavera - Idosos, no dia 21 de março 
de 2018, solicitado por ACES Gaia, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS Mu-
NICIpAIS, No vALor €631,99 (SEISCENToS 
E TrINTA E uM EuroS E NovENTA E NovE 
CÊNTIMoS), pArA DESLoCAçÃo À LourI-
NhÃ, No DIA 24 DE MArço DE 2018, SoLICI-
TADo pELo AGrupAMENTo DE ESCuTEIroS 
DE CoIMBrÕES
EDoC/2018/17205
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. 
09.04.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar pedido de dispensa de pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, no 
valor €631,99 (seiscentos e trinta e um euros e 
noventa e nove cêntimos), para deslocação à 

Lourinhã, no dia 24 de março de 2018, solicita-
do pelo Agrupamento de Escuteiros de Coim-
brões, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor €212,98 (DuZENToS E DoZE 
EuroS E NovENTA E oITo CÊNTIMoS), pArA 
DESLoCAçÃo A vILA Do CoNDE, No DIA 25 
DE MArço DE 2018, SoLICITADo por ASSo-
CIAçÃo DESporTIvA DE GrIJÓ
EDoC/2018/17217
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. 
09.04.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var pedido de dispensa de pagamento de taxas 
de utilização de viaturas municipais, isentando 
70% do valor €212,98 (duzentos e doze euros e 
noventa e oito cêntimos), ou seja, €149,09 (cen-
to e quarenta e nove euros e nove cêntimos), 
para deslocação a vila do Conde, no dia 25 de 
março de 2018, solicitado por Associação Des-
portiva de Grijó, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €566,72 (QuINhENToS E 
SESSENTA E SEIS EuroS E SETENTA E DoIS 
CÊNTIMoS), pArA DESLoCAçÃo A vALEN-
çA, NoS DIAS 24 E 28 DE MArço DE 2018, 
SoLICITADo pELo AGrupAMENTo DE ESCu-
TEIroS DE GrIJÓ
EDoC/2018/17213
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. 
09.04.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar pedido de dispensa de pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, no 
valor €566,72 (quinhentos e sessenta e seis eu-
ros e setenta e dois cêntimos), para deslocação 
a valença, nos dias 24 e 28 de março de 2018, 
solicitado pelo Agrupamento de Escuteiros de 
Grijó, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €63,49 (SESSENTA E TrÊS 
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EuroS E QuArENTA E NovE CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo A LEçA Do BALIo, No 
DIA 23 DE MArço DE 2018, SoLICITADo por 
ASSoCIAçÃo DE pAIS DA ESCoLA SECuNDÁ-
rIA ALMEIDA GArrETT
EDoC/2018/16678
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. 
09.04.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar pedido de dispensa de pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, no 
valor €63,49 (sessenta e três euros e quarenta 
e nove cêntimos), para deslocação a Leça do 
Balio, no dia 23 de março de 2018, solicitado 
por Associação de pais da Escola Secundária 
Almeida Garrett, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor €228,06 (DuZENToS E vIN-
TE E oITo EuroS E SEIS CÊNTIMoS), pArA 
DESLoCAçÃo A BAIÃo, No DIA 25 DE MAr-
ço DE 2018, SoLICITADo pELA ASSoCIAçÃo 
pAroQuIAL DE oLIvEIrA Do Douro
EDoC/2018/17220
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. 
09.04.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar pedido de dispensa de pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, no 
valor €228,06 (duzentos e vinte e oito euros e 
seis cêntimos), para deslocação a Baião, no dia 
25 de março de 2018, solicitado pela Associa-
ção paroquial de oliveira do Douro, nos termos 
informados.
prESCrIçÃo DAS DÍvIDAS DE 275 SErvI-
çoS prESTADoS pELA CBS, No pErÍoDo DE 
13/03/2003 A 01/01/2010, No vALor ToTAL 
DE €18.056,86 (DEZoITo MIL E CINQuENTA E 
SEIS EuroS E oITENTA E SEIS CÊNTIMoS)
EDoC/2018/15346
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. 

09.04.2018.”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 7 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar a prescrição das dívidas de 
275 serviços prestados pela CBS, no período 
de 13/03/2003 a 01/01/2010, no valor total de 
€18.056,86 (dezoito mil e cinquenta e seis eu-
ros e oitenta e seis cêntimos), nos termos apre-
sentados.
DESAFETAçÃo Do DoMÍNIo pÚBLICo pArA 
o DoMÍNIo prIvADo Do MuNICÍpIo DE uMA 
pArCELA DE TErrENo CoM A ÁrEA DE 437 
M2, SITA NA ruA CovA DA BELA – FrEGuE-
SIA DE CANIDELo
EDoC/2018/5152
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. 
09.04.2018.”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 7 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar nos termos da alínea q), do nº 
1 do artigo 25º do Anexo I da Lei nº 75/2013 de 
12 de setembro e submeter à apreciação da As-
sembleia Municipal a desafetação do domínio 
público para o domínio privado do Município 
de uma parcela de terreno com a área de 437 
m2, sita na rua Cova da Bela, Lugar do Meiral, 
freguesia de Canidelo, omissa à matriz predial e 
parte do descrito na Conservatória do registo 
predial sob o nº 2046 da freguesia de Canide-
lo, melhor identificada na planta de localização 
anexa a cor verde, parcela essa cedida para es-
paços verdes no âmbito do alvará 14/07, que 
confronta do norte com domínio público, do sul 
com domínio público, do nascente com Câma-
ra Municipal de vila Nova de Gaia e do poente 
com domínio público. Esta parcela a desafetar 
destina- se a ser integrada no lote 8 destinado a 
equipamento de utilização coletiva, inscrito na 
matriz sob o artigo urbano 7165 e descrito sob 
o nº 3988 de Canidelo, nos termos informados.
EMprEITADA “ESCoLA BÁSICA SophIA DE 
MELLo BrEYNEr – rEQuALIFICAçÃo E Mo-
DErNIZAçÃo DAS INSTALAçÕES” – Apro-
vAçÃo Do rELATÓrIo FINAL E ADJuDICA-
çÃo No MoNTANTE DE €2.738.506,83 (DoIS 
MILhÕES SETECENToS E TrINTA E oITo MIL 
QuINhENToS E SEIS EuroS E oITENTA E 
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TrÊS CÊNTIMoS) + IvA
EDoC/2017/10975
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. 
09.04.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, nos 
termos informados, o seguinte:
1. Aprovar o conteúdo do relatório Final, de-
signadamente, a adjudicação relativa à "ES-
CoLA BÁSICA SophIA DE MELLo BrEYNEr 
- rEQuALIFICAçÃo E MoDErNIZAçÃo DAS 
INSTALAçÕES", à proposta reportada pela en-
tidade TEIXEIrA pINTo & SoArES, SA., pelo 
montante de €2.738.506,83, acrescido de IvA, 
à taxa legal em vigor; 
2. Considerando o montante a adjudicar, apro-
var que se reprogramem os encargos financei-
ros relativos à obra, nos termos do cronograma 
financeiro apresentado pelo adjudicatário (que 
instrui a proposta, aqui em anexo), conforme se 
descreve, descabimentando-se o valor rema-
nescente face ao preço base do concurso:
2018 - 1.534.933,00€ + IvA 
2019 - 1.203.573,83€ + IvA (713.965,86€)

DirEÇÃO MUNiCiPAl DE iNFrAESTrUTUrAS 
E ESPAÇOS PÚbliCOS

propoSTA ABErTurA DE proCEDIMENTo 
pArA ForNECIMENTo DE ENErGIA ELÉTrI-
CA pArA INSTALAçÕES MuNICIpAIS E ILuMI-
NAçÃo pÚBLICA Ao ABrIGo Do ACorDo 
QuADro AQ-ELE-2015 DA ESpAp
EDoC/2018/19514
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. 
09.04.2018.”
Deliberação:
Deliberado por maioria, por 7 votos a favor do 
pS e 2 abstenções do ppD/pSD.CDS-pp, nos 
termos informados, o seguinte:
- aprovar as peças técnicas, jurídicas, nomea-
ção do júri e abertura de procedimento nos ter-
mos propostos.
- autorizar o cabimento dos montantes cons-
tantes da informação INT-CMvNG/2018/11999, 
bem como, o estorno e descabimento do 

montante de €1.700.000 da rED 348/2018 
(pC318/2018), valor a ser utilizado no cabimen-
to do presente procedimento.
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo NA ruA 
ESCoLA QuINTA DoS CASTELoS – uNIÃo DE 
FrEGuESIAS DE SANTA MArINhA E SÃo pE-
Dro DA AFurADA
EDoC/2018/12337
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. 
09.04.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a postura Municipal de Trânsito, nos 
termos informados.
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo, A TÍ-
TuLo EXpErIMENTAL por TrÊS MESES, NA 
ruA proFESSor urBANo DE MourA E vIA 
ENGENhEIro EDGAr CArDoSo – uNIÃo DE 
FrEGuESIAS DE SANTA MArINhA E SÃo pE-
Dro DA AFurADA
EDoC/2016/66440
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. 
09.04.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a postura Municipal de Trânsito, nos 
termos informados.
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo NA ruA 
JuIZ MArGArIDo pAChECo – FrEGuESIA DE 
CANELAS
EDoC/2018/6945
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. 
09.04.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a postura Municipal de Trânsito, nos 
termos informados.
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo NA TrA-
vESSA DA rApoSA – uNIÃo DE FrEGuESIAS 
DE pEDroSo E SEIXEZELo
EDoC/2017/51422
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
35, apenas no original.
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Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
09.04.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a postura Municipal de Trânsito, nos 
termos informados.
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo NA ruA 
DA BÉLGICA – FrEGuESIA DE CANIDELo
EDoC/2018/4502
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. 
09.04.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a postura Municipal de Trânsito, nos 
termos informados.
poSTurAS MuNICIpAIS DE TrâNSITo NA ruA 
Do LAMEIro, ruA NoSSA SENhorA Do LI-
vrAMENTo E ruA DE CASTELhÃES – uNIÃo 
DE FrEGuESIAS DE SErZEDo E pEroSINho
EDoC/2017/53780
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. 
10.04.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar as posturas Municipais de Trânsito, nos 
termos informados.
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo NA ruA 
Do rEGATo – uNIÃo DE FrEGuESIAS DE pE-
DroSo E SEIXEZELo
EDoC/2018/5614
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. 
10.04.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a postura Municipal de Trânsito, nos 
termos informados.
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo NA ruA 
5 DE ouTuBro – FrEGuESIA DE AvINTES
EDoC/2016/58253
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. 
11.04.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 

aprovar a postura Municipal de Trânsito, nos 
termos informados.
EMISSÃo DE uMA AuTorIZAçÃo ESpECIAL 
DE CIrCuLAçÃo, No âMBITo Do rEGuLA-
MENTo DE CIrCuLAçÃo E opErAçÕES DE 
CArGA E DESCArGA DE MErCADorIAS, 
pArA oS vEÍCuLoS pESADoS 13-74-TZ, 92-
Dh-25, 51-ES-19, 33-Iv-96, 33-Iv-93, 13-20-vr, 
71-hI-10, 78-JS-43, 11-hN-42, 11-hN-43, 11-hN-
44, 11-hN-45, 50-ES-73, 00-29-TI, 26-hJ-51, 13-
87-TZ, 68-TD-48, 37-ST-24, 91-DD-34 E 11-hN-
41, pArA pErMISSÃo DE CIrCuLAçÃo No 
INTErIor DA ZoNA DELIMITADA ENTrE A 
A1 (IC1, IC2), roTuNDA DE STo. ovÍDIo, AvE-
NIDA DA rEpÚBLICA, AvENIDA vASCo DA 
GAMA (E.N.222) E Av. D. JoÃo II (vL9), ENTrE 
AS 08h00 E AS 10h00 E ENTrE AS 17h00 E 
AS 19h00, SoLICITADo por DIA porTuGAL – 
SupErMErCADoS, S.u. LDA
EDoC/2018/16821
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. 
10.04.2018.”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 7 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar a emissão de uma autorização 
especial de circulação, no âmbito do regula-
mento de Circulação e operações de Carga e 
Descarga de Mercadorias, para os veículos pe-
sados 13-74-TZ, 92-Dh-25, 51-ES-19, 33-Iv-96, 
33-Iv-93, 13-20-vr, 71-hI-10, 78-JS-43, 11-hN-
42, 11-hN-43, 11-hN-44, 11-hN-45, 50-ES-73, 00-
29-TI, 26-hJ-51, 13-87-TZ, 68-TD-48, 37-ST-24, 
91-DD-34 E 11-hN-41, para permissão de circu-
lação no interior da zona delimitada entre a A1 
(IC1, IC2), rotunda de Sto. ovídio, Avenida da 
república, Avenida vasco da Gama (E.N.222) e 
Av. D. João II (vL9), entre as 08h00 e as 10h00 
e entre as 17h00 e as 19h00, solicitado por DIA 
porTuGAL – SupErMErCADoS, S.u. LDA, nos 
termos informados.
EMISSÃo DE uMA AuTorIZAçÃo ESpECIAL 
DE CIrCuLAçÃo, No âMBITo Do rEGuLA-
MENTo DE CIrCuLAçÃo E opErAçÕES DE 
CArGA E DESCArGA DE MErCADorIAS, 
pArA oS vEÍCuLoS pESADoS 00-EC-51, 12-
TC-85, 26-88-pT, 54-66-MD, 55-FI-30, 62-CI-41, 
66-DL-49, 66-DL-50, 75-TA-88, 75-TA-89, 77-
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69-rJ, 77-72-rJ, 77-76-rJ, 77-FL-80, 87-FC-57, 
90-65-rp E 98-CF-69 pArA pErMISSÃo DE 
CIrCuLAçÃo No INTErIor DA ZoNA DELI-
MITADA ENTrE A A1 (IC1, IC2), roTuNDA DE 
STo ovÍDIo, AvENIDA DA rEpÚBLICA, AvENI-
DA vASCo DA GAMA (E.N.222) E Av. D. JoÃo 
II (vL9), ENTrE AS 08h00 E AS 10h00 E EN-
TrE AS 17h00 E AS 19h00, ATÉ 31 DE MAIo 
DE 2019, SoLICITADo por FErrEIrA – CoNS-
TruçÃo, S.A.
EDoC/2018/18820
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. 
10.04.2018.”
Deliberação:
Deliberado por maioria, por 7 votos a favor do 
pS e 2 abstenções do ppD/pSD.CDS-pp, apro-
var a emissão de uma autorização especial de 
circulação, no âmbito do regulamento de Cir-
culação e operações de Carga e Descarga de 
Mercadorias, para os veículos pesados 00-EC-
51, 12-TC-85, 26-88-pT, 54-66-MD, 55-FI-30, 62-
CI-41, 66-DL-49, 66-DL-50, 75-TA-88, 75-TA-89, 
77-69-rJ, 77-72-rJ, 77-76-rJ, 77-FL-80, 87-
FC-57, 90-65-rp E 98-CF-69 para permissão 
de circulação no interior da zona delimitada 
entre a A1 (IC1, IC2), rotunda de Sto. ovídio, 
Avenida da república, Avenida vasco da Gama 
(E.N.222) e Av. D. João II (vL9), entre as 08h00 
e as 10h00 e entre as 17h00 e as 19h00, até 31 
de maio de 2019, solicitado por FErrEIrA – 
CoNSTruçÃo, S.A., nos termos informados.
EMISSÃo DE uMA AuTorIZAçÃo ESpECIAL 
DE CIrCuLAçÃo, No âMBITo Do rEGuLA-
MENTo DE CIrCuLAçÃo E opErAçÕES DE 
CArGA E DESCArGA DE MErCADorIAS, 
pArA oS vEÍCuLoS pESADoS 03-hT-44, 39-
NN-03, 51-AF-22, 47-hJ-36, 38-53-or, 19-AB-
60, 96-66-Tu, 36-67-BB, 17-08-Mo, 37-Mp-88 
E 75-CG-18, pArA pErMISSÃo DE CIrCuLA-
çÃo pArA ABASTECIMENTo DE CoMEr-
CIANTES DE proDuToS ALIMENTArES, No 
INTErIor DA ZoNA DELIMITADA ENTrE A A1 
(IC1, IC2), roTuNDA DE STo ovÍDIo, AvENIDA 
DA rEpÚBLICA, AvENIDA vASCo DA GAMA 
(E.N.222) E Av. D. JoÃo II (vL9), ENTrE AS 
08h00 E AS 10h00 E ENTrE AS 17h00 E AS 
19h00, pELo pErÍoDo DE uM ANo, SoLICITA-

Do por uNIAGrI II
EDoC/2018/18833
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. 
10.04.2018.”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 7 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar a emissão de uma autorização 
especial de circulação, no âmbito do regula-
mento de Circulação e operações de Carga e 
Descarga de Mercadorias, para os veículos pe-
sados 03-hT-44, 39-NN-03, 51-AF-22, 47-hJ-
36, 38-53-or, 19-AB-60, 96-66-Tu, 36-67-BB, 
17-08-Mo, 37-Mp-88 E 75-CG-18, para permis-
são de circulação para abastecimento de co-
merciantes de produtos alimentares, no interior 
da zona delimitada entre a A1 (IC1, IC2), rotun-
da de Sto. ovídio, Avenida da república, Ave-
nida vasco da Gama (E.N.222) e Av. D. João II 
(vL9), entre as 08h00 e as 10h00 e entre as 
17h00 e as 19h00, pelo período de um ano, so-
licitado por uNIAGrI II, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA rEFErENTE À LICENçA DE 3 LuGArES 
DE ESTACIoNAMENTo prIvATIvo, No vALor 
€3.242,19 (TrÊS MIL DuZENToS E QuArENTA 
E DoIS EuroS E DEZANovE CÊNTIMoS), So-
LICITADo por ASSoCIAçÃo huMANITÁrIA 
DoS BoMBEIroS voLuNTÁrIoS DA AGuDA
EDoC/2018/3912
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. 
09.04.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa referente a licença de 3 lugares de es-
tacionamento privativo, no valor €3.242,19 (três 
mil duzentos e quarenta e dois euros e dezano-
ve cêntimos), solicitado por Associação huma-
nitária dos Bombeiros voluntários da Aguda, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA rEFErENTE À oCupAçÃo DA vIA pÚ-
BLICA, No vALor €25.410,00 (vINTE E CINCo 
MIL QuATroCENToS E DEZ EuroS), SoLICI-
TADo pELo Ip – INFrAESTruTurAS DE por-
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TuGAL, S.A.
EDoC/2017/67700
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. 
09.04.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa referente a ocupação da via pública, no 
valor €25.410,00 (vinte e cinco mil quatrocen-
tos e dez euros), solicitado pelo conselho de 
administração do Ip – INFrAESTruTurAS DE 
porTuGAL, S.A., nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA rEFErENTE À INTErrupçÃo DE 
TrâNSITo pArA o DESFILE DE CorTEJo DE 
CArNAvAL, rEALIZADo No DIA 09 DE FEvE-
rEIro DE 2018, No vALor €298,00 (DuZEN-
ToS E NovENTA E oITo EuroS), SoLICITADo 
pELA EB1/JI DA pENA 
EDoC/2018/7106 
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. 
10.04.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa referente à interrupção de trânsito para 
o desfile de Cortejo de Carnaval, realizado no 
dia 09 de fevereiro de 2018, no valor €298,00 
(duzentos e noventa e oito euros), solicitado 
pela EB1/JI da pena, nos termos informados.

DirEÇÃO MUNiCiPAl PArA A iNClUSÃO 
SOCiAl

pEDIDo DE ANuLAçÃo DAS FATurAS pro-
CESSADAS À ASSoCIAçÃo DE TAEKWoNDo 
DA CoSTA vErDE, INDEvIDAMENTE EMITI-
DAS, No vALor DE €1.223,50 (MIL DuZENToS 
E vINTE E TrÊS EuroS E CINQuENTA CÊNTI-
MoS)
EDoC/2018/15742
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
46, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
09.04.2018.”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 7 vo-

tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar o pedido de anulação das fa-
turas processadas à Associação de Taekwondo 
da Costa verde, indevidamente emitidas, no 
valor de €1.223,50 (mil duzentos e vinte e três 
euros e cinquenta cêntimos), nos termos infor-
mados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXAS pELA oCupAçÃo DA vIA pÚBLICA, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “CAr-
NAvAL 2018”, rEALIZADo NoS DIAS 10 E 11 DE 
FEvErEIro DE 2018, No vALor DE €40,00 
(QuArENTA EuroS), SoLICITADo pELA JuN-
TA DE FrEGuESIA DE AvINTES
EDoC/2018/7438
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
47, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
09.04.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
em 70% da taxa de ocupação da via pública, 
no valor de €40,00, ou seja o valor de €28,00, 
devido à realização do evento “Carnaval 2018”, 
realizado nos dias 10 e 11 de fevereiro de 2018, 
solicitado pela Junta de Freguesia de Avintes, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXAS pELA oCupAçÃo DA vIA pÚBLICA, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “DES-
FILE DE CArNAvAL”, rEALIZADo No DIA 09 
DE FEvErEIro DE 2018, No vALor DE €40,00 
(QuArENTA EuroS), SoLICITADo pELo EX-
TErNATo NoSSA SENhorA DE FÁTIMA
EDoC/2018/8092
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. 
10.04.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
da taxa de ocupação da via pública, no valor de 
€40,00, devido à realização do evento “Desfile 
de Carnaval”, realizado no dia 09 de fevereiro 
de 2018, solicitado pelo Externato Nossa Se-
nhora de Fátima, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA rEFErENTE À uTILIZAçÃo DA pISCI-
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NA MuNICIpAL DE vILA D’ESTE, No vALor 
€675,00 (SEISCENToS E SETENTA E CINCo 
EuroS), pELA ASSoCIAçÃo STrEETS SouL
EDoC/2018/18544
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. 
10.04.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa referente à utilização da piscina Muni-
cipal de vila d’Este, no valor €675,00 (seiscen-
tos e setenta e cinco euros), pela Associação 
STrEETS SouL (projeto Escolhe vilar), nos ter-
mos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA rEFErENTE À uTILIZAçÃo DA pISCI-
NA MuNICIpAL DE vILA D’ESTE, No vALor € 
218,75 (DuZENToS E DEZoITo EuroS E SE-
TENTA E CINCo CÊNTIMoS), pELA EQuIpA 
DE NATAçÃo DA JuNTA DE FrEGuESIA DE 
AvINTES
EDoC/2018/18521
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. 
11.04.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa referente à utilização da piscina Munici-
pal de vila d’Este, no valor €218,75 (duzentos e 
dezoito euros e setenta e cinco cêntimos), pela 
equipa de natação da Junta de Freguesia de 
Avintes, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA rEFErENTE À uTILIZAçÃo DA pISCI-
NA MuNICIpAL AurorA CuNhA, No vALor 
€156,25 (CENTo E CINQuENTA E SEIS EuroS 
E vINTE E CINCo CÊNTIMoS), pELA EQuIpA 
DE NATAçÃo DA uNIÃo DE FrEGuESIAS DE 
pEDroSo E SEIXEZELo
EDoC/2018/18519
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. 
11.04.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 

aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa referente à utilização da piscina Muni-
cipal Aurora Cunha, no valor €156,25 (cento e 
cinquenta e seis euros e vinte e cinco cêntimos), 
pela equipa de natação da união de Freguesias 
de pedroso e Seixezelo, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA rEFErENTE À uTILIZAçÃo DA pISCI-
NA MuNICIpAL DE vILA D’ESTE, No vALor 
€437,50 (QuATroCENToS E TrINTA E SETE 
EuroS E CINQuENTA CÊNTIMoS), pELA 
EQuIpA DE NATAçÃo DA uNIÃo DE FrEGuE-
SIAS DE SANTA MArINhA E SÃo pEDro DA 
AFurADA
EDoC/2018/18515
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. 
11.04.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa referente à utilização da piscina Munici-
pal de vila d’Este, no valor €437,50 (quatrocen-
tos e trinta e sete euros e cinquenta cêntimos), 
pela equipa de natação da união de Freguesias 
de Santa Marinha e São pedro da Afurada, nos 
termos informados.
propoSTA DE ABATIMENTo DA MENSALI-
DADE DE DEZEMBro DE 2017, No vALor DE 
€25,00 (vINTE E CINCo EuroS), INDEvIDA-
MENTE CoBrADA, Ao uTENTE DA pISCINA 
MuNICIpAL DE MArAvEDI, ANTÓNIo JoA-
QuIM LACErDA ALvES TEIXEIrA
EDoC/2018/9268
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. 
09.04.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o abatimento da mensalidade de dezembro 
de 2017, no valor de €25,00 (vinte e cinco eu-
ros), indevidamente cobrada, ao utente da pis-
cina Municipal de Maravedi, António Joaquim 
Lacerda Alves Teixeira, nos termos informados.
proToCoLo DE CoLABorAçÃo A CELE-
BrAr ENTrE A uNIvErSIDADE Do porTo 
– uporTo E o MuNICÍpIo DE vILA NovA 
DE GAIA pArA A pArTICIpAçÃo DE Jo-
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vENS ESTuDANTES EM CurSoS DE vErÃo, 
NA uNIvErSIDADE JÚNIor, No vALor DE 
€16.500,00 (DEZASSEIS MIL E QuINhENToS 
EuroS)
EDoC/2017/67546
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. 
09.04.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o protocolo de Colaboração a celebrar 
entre a universidade do porto – uporto e o Mu-
nicípio de vila Nova de Gaia, para a participa-
ção de jovens estudantes em Cursos de verão, 
na universidade Júnior, no valor de €16.500,00 
(dezasseis mil e quinhentos euros), nos termos 
informados.
rENovAçÃo DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por ISABEL MArIA CArvA-
Lho DA roChA
EDoC/2018/17702
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. 
09.04.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a renovação do apoio ao arrendamen-
to, solicitado por Isabel Maria Carvalho da ro-
cha, nos termos informados.
rENovAçÃo DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por CArLA ANDrEIA CAr-
vALho DE SouSA
EDoC/2018/17684
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. 
09.04.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a renovação do apoio ao arrendamento, so-
licitado por Carla Andreia Carvalho de Sousa, 
nos termos informados.
rENovAçÃo DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por DEoLINDA MArIA DE 
ALMEIDA MAGALhÃES
EDoC/2018/17681
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. 
09.04.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a renovação do apoio ao arrendamen-
to, solicitado por Deolinda Maria de Almeida 
Magalhães, nos termos informados.
rENovAçÃo DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por ANTÓNIo MANuEL DoS 
SANToS JAMBA
EDoC/2018/17679
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. 
09.04.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a renovação do apoio ao arrendamen-
to, solicitado por António Manuel dos Santos 
Jamba, nos termos informados.
rENovAçÃo DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por MArIA MANuELA SILvA 
FErrEIrA
EDoC/2018/17696
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. 
09.04.2018.”
Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar a renova-
ção do apoio ao arrendamento, solicitado por 
Maria Manuela Silva Ferreira, nos termos infor-
mados.
rENovAçÃo DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por FErNANDo LuÍS FÉLIX 
pErEIrA GrÁCIo
EDoC/2018/17688
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. 
09.04.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a renovação do apoio ao arrendamen-
to, solicitado por Fernando Luís Félix pereira 
Grácio, nos termos informados.
rENovAçÃo DE ApoIo Ao ArrENDAMENTo, 
SoLICITADo por JuLIANA ANDrEIA hENrI-
QuES
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EDoC/2018/17709
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. 
09.04.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a renovação do apoio ao arrendamen-
to, solicitado por Juliana Andreia henriques, 
nos termos informados.
rENovAçÃo DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por MArIA ADrIANA E SIL-
vA roDrIGuES
EDoC/2018/17721
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. 
09.04.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a renovação do apoio ao arrendamen-
to, solicitado por Maria Adriana e Silva rodri-
gues, nos termos informados.
rENovAçÃo DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por oLÍvIA ALEXANDrA 
CASTro GuEDES vIEIrA
EDoC/2018/17715
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. 
09.04.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a renovação do apoio ao arrendamen-
to, solicitado por olívia Alexandra Castro Gue-
des vieira, nos termos informados.
rENovAçÃo DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por MArIA DA CoNCEIçÃo 
pErEIrA
EDoC/2018/17706
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. 
09.04.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a renovação do apoio ao arrendamen-
to, solicitado por Maria da Conceição pereira, 
nos termos informados.
CoNTrATo INTErADMINISTrATIvo A CELE-

BrAr ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE 
GAIA E AS uNIÕES/JuNTAS DE FrEGuESIA 
pArA ApoIo NA CArÊNCIA ECoNÓMICA E 
EMErGÊNCIA SoCIAL, No âMBITo Do pro-
GrAMA MuNICIpAL DE AçÃo SoCIAL GAIA+ 
INCLuSIvA, No vALor ToTAL DE €220.000,00 
(DuZENToS E vINTE MIL EuroS)
EDoC/2018/20407
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. 
09.04.2018.”
o Senhor vereador Dr. Duarte António reis 
Besteiro perguntou qual o prazo máximo do 
presente apoio; se existe a possibilidade de po-
der haver duplicação com outros subsídios; se 
as juntas de freguesia têm capacidade para dar 
resposta ao prazo máximo de 15 dias.
A Senhora vereadora, Drª. Marina raquel Lopes 
Mendes Ascensão disse que o caso concreto, 
é um dos eixos do Gaia+Inclusiva, ou seja, é o 
eixo da carência económica e emergência so-
cial. Que no presente assunto não estão previs-
tos os apoios ao arrendamento. Que ao fazer a 
avaliação das situações sócio económicas, uma 
das despesas que é elegível, é a despesa com 
a habitação. relativamente à capacidade das 
juntas de freguesia, disse que todos os apoios, 
depois de atendidos, são introduzidos numa 
plataforma informática, pelo que, todos têm a 
capacidade técnica e os meios necessários para 
a atribuição. relativamente ao prazo, disse não 
haver um prazo máximo, há um teto máximo, 
isto é, cada agregado familiar só pode num ano 
ser apoiado até 600€ e esse apoio não é atri-
buído mensalmente, é atribuído numa situação 
em concreto, nomeadamente, numa despesa 
acrescida de água, de habitação ou uma dívida. 
Que a verba de apoio ao arrendamento, é um 
apoio atribuído mensalmente.
o Senhor vereador Dr. José Joaquim Cance-
la Moura disse que no apoio ao arrendamen-
to foram feitas 40 e tal renovações e existem 
60 e tal famílias que necessitam desse apoio e 
que, por falta de orçamento municipal, não são 
apoiadas. Que se o apoio às 40 e tal famílias 
continuar a ser renovado, as que se encontram 
à espera nunca irão beneficiar do mesmo. per-
guntou qual a duração das renovações, porque 
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não está especificado no regulamento. Disse 
que o regulamento refere ser transitório, mas 
não diz por quanto tempo.
o Senhor vice-presidente, Eng.º patrocínio Mi-
guel vieira de Azevedo disse tratar-se não de 
uma medida de continuidade, mas transitória, 
ou seja, é um apoio transitório. Disse tratar-se 
de um impulso para as famílias ultrapassarem 
dificuldades sociais e económicas.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o contrato interadministrativo a cele-
brar entre o Município de vila Nova de Gaia e 
as uniões/Juntas de Freguesia para apoio na 
carência económica e emergência social, no 
âmbito do programa Municipal de Ação Social 
Gaia+ Inclusiva, no valor total de €220.000,00 
(duzentos e vinte mil euros), nos termos infor-
mados.

DirEÇÃO MUNiCiPAl DE UrbANiSMO E AM-
biENTE

propoSTA DE ALTErAçÃo DA DIrEçÃo DE 
pArQuE ZooLÓGICo, Do CENTro DE rECu-
pErAçÃo DE FAuNA E DA rESErvA NATu-
rAL LoCAL Do ESTuÁrIo Do Douro
EDoC/2018/20100
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, para 
ratificação. 09.04.2018.”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 7 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, ratificar o despacho do Sr. presidente 
datado de 09.04.2018 que aprovou a proposta 
de Alteração da Direção do parque Zoológico, 
do Centro de recuperação de Fauna e da re-
serva Natural Local do Estuário do Douro, nos 
termos propostos.
pEDIDo DE rEDuçÃo DE pAGAMENTo DE 
TAXAS DE opErAçÃo urBANÍSTICA, No vA-
Lor DE €13.049,10 (TrEZE MIL E QuArENTA 
E NovE EuroS E DEZ CÊNTIMoS) SoLICITA-
Do por CIvILrIA, S.A. – proC.º 5329/16 – pL 
– FrEGuESIA DE CANIDELo
EDoC/2018/18839
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. 

09.04.2018.”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 7 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar o pedido de dispensa de pa-
gamento de taxas de operação urbanística, no 
valor de €13.049,10 (treze mil quarenta e nove 
euros e dez cêntimos), tendo em conta o valor 
dos trabalhos a executar no arruamento trans-
versal da pretensão a suportar pela requerente 
CIvILrIA, S.A. – processo nº 5329/16 – pL, fre-
guesia de Canidelo, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE TA-
XAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICENçA DE 
ruÍDo, rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvEN-
To “2º pASSEIo TT roTA DoS pEDrEIroS”, 
rEALIZADo No DIA 08 DE ABrIL DE 2018, 
No vALor DE €26,89 (vINTE E SEIS EuroS 
E oITENTA E NovE CÊNTIMoS), SoLICITADo 
pELo CLuBE uNIDoS Ao TT EM pArCErIA 
CoM A JuNTA DE FrEGuESIA DE CANELAS
EDoC/2018/14936
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. 
09.04.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de 
ruído, relativa à realização do evento “2º pas-
seio TT rota dos pedreiros”, realizado no dia 
08 de abril de 2018, no valor de € 26,89 (vinte 
e seis euros e oitenta e nove cêntimos), solici-
tado pelo Clube unidos ao TT em parceria com 
a Junta de Freguesia de Canelas, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE TA-
XAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICENçA DE 
ruÍDo, rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvEN-
To “vIA SACrA”, rEALIZADo No DIA 30 DE 
MArço DE 2018, No vALor DE €26,89 (vINTE 
E SEIS EuroS E oITENTA E NovE CÊNTIMoS), 
SoLICITADo pELA pArÓQuIA DE SÃo JoÃo 
BApTISTA DE CANELAS
EDoC/2018/17867
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. 
09.04.2018.”
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Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de ruí-
do, relativa à realização do evento “via Sacra”, 
realizado no dia 30 de março de 2018, no valor 
de €26,89 (vinte e seis euros e oitenta e nove 
cêntimos), solicitado pela paróquia de São João 
Baptista de Canelas, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICEN-
çA DE ruÍDo, rELATIvA À rEALIZAçÃo Do 
EvENTo “FESTA EM hoNrA DE SANTo ISIDo-
ro”, A rEALIZAr NoS DIAS 03, 04, 05, 06, 07 
E 08 DE MAIo DE 2018, No vALor DE €189,90 
(CENTo E oITENTA E NovE EuroS E NovEN-
TA CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA FÁBrICA 
DA IGrEJA pAroQuIAL DE SÃo pEDro DE 
pEDroSo
EDoC/2018/16253
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. 
09.04.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de ruí-
do, relativa à realização do evento “Festa em 
honra de Santo Isidoro”, a realizar nos dias 03, 
04, 05, 06, 07 e 08 de maio de 2018, no va-
lor de €189,90 (cento e oitenta e nove euros e 
noventa cêntimos), solicitado pela Fábrica da 
Igreja paroquial de São pedro de pedroso, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICEN-
çA DE ruÍDo, rELATIvA À rEALIZAçÃo Do 
EvENTo “MArAToNA BTT BroA D’AvINTES”, 
A rEALIZAr No DIA 17 DE JuNho DE 2018, No 
vALor DE €79,78 (SETENTA E NovE EuroS 
E SETENTA E oITo CÊNTIMoS), SoLICITADo 
pELA JuNTA DE FrEGuESIA DE AvINTES
EDoC/2018/16826
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. 
10.04.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 

de taxas devidas pela emissão da licença de 
ruído, relativa à realização do evento “Maratona 
BTT Broa d’Avintes”, a realizar no dia 17 de ju-
nho de 2018, no valor de €79,78 (setenta e nove 
euros e setenta e oito cêntimos), solicitado pela 
Junta de Freguesia de Avintes, nos termos in-
formados.

GAiUrb UrbANiSMO E HAbiTAÇÃO EM
rELATÓrIo E CoNTAS 2017
EDoC/2018/20016
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
72, apenas no original.
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.

ÁGUAS DE GAiA, EM,SA
rELATÓrIo E CoNTAS 2017
EDoC/2018/20273
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
73, apenas no original.
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.

DiVErSOS
ACorDo DE CoLABorAçÃo DE ApoIo À 
proMoçÃo DE INvESTIMENTo E À CrIAçÃo 
DE EMprEGo EM vILA NovA DE GAIA
EDoC/2018/20741
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
74, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
11.04.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de Colaboração de Apoio à 
promoção de Investimento e à Criação de Em-
prego em vila Nova de Gaia a celebrar entre o 
Município de vila Nova de Gaia e a Empresa Ir-
MÃDoNA SupErMErCADoS, S.A., nos termos 
apresentados.
Foi presente o rESuMo DIÁrIo DE TESourA-
rIA que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
75, apenas no original.
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
E nada mais havendo a tratar, quando eram 18 
horas e 50 minutos, o Senhor vice-presidente 
declarou encerrada a reunião, da qual se elabo-
rou a presente ata aprovada, por unanimidade, 
nos termos do disposto no nº 1 do art.º 34.º do 
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CpA e no nº. 1 do art.º 57º do Anexo I da Lei nº. 
75/2013, de 12 de Setembro, bem como do n.º 1 
do art.º 11.º do regimento da Câmara Municipal 
de vila Nova de Gaia, aprovado pelo Executivo 
na sua reunião de 2017.10.21.
E eu, Manuela Fernanda da rocha Garrido, Di-
retora Municipal de Administração e Finanças e 
Secretária da presente reunião, a subscrevi.
o vice- presidente da Câmara, (Eng.º patrocí-
nio Miguel vieira de Azevedo)

b.3. ATA 9
rEuNIÃo EXTrAorDINÁrIA DA CâMArA 
rEALIZADA NoS pAçoS Do MuNICÍpIo DE 
vILA NovA DE GAIA EM 20 DE ABrIL DE 2018
prESENTES:
- o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues
- o Senhor vereador, Eng.º patrocínio Miguel 
vieira de Azevedo
- A Senhora vereadora, Dra. Maria Elisa vieira 
da Silva Cidade oliveira 
- o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura 
- o Senhor vereador, Dr. José Guilherme Sarai-
va de oliveira Aguiar 
- o Senhor vereador, Dr. Manuel António Cor-
reia Monteiro
- A Senhora vereadora, Engª. paula Cristina 
Martins Carvalhal
- o Senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro
- o Senhor vereador, Arq. José valentim pinto 
Miranda
- o Senhor vereador, Dr. Elísio Ferreira pinto
- A Senhora vereadora, Dra. Marina raquel Lo-
pes Mendes Ascensão
prESIDIu À rEuNIÃo: 
- o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues
SECrETArIou A rEuNIÃo: 
- A Senhora  Diretora Municipal de Administra-
ção e Finanças, Dra. Manuela Garrido 
horA DA ABErTurA: 17 horas e 30 minutos.
horA DE ENCErrAMENTo: 17 horas e 55 mi-
nutos.

PrESiDÊNCiA/VErEAÇÃO
rELATÓrIo DE ATIvIDADES E CoNTA DE GE-
rÊNCIA – 2017

EDoC/2018/22254
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
1, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente da Câmara. “À Câ-
mara. 17.04.2018” 
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues apresentou a intervenção 
que a seguir se transcreve e que se anexa no 
final da presente minuta (Doc nº1):
“Apresentação do relatório e Contas – 2017
Gaia, 20 de Abril de 2018
o relatório de Atividades e as Contas de Ge-
rência que agora se apresentam dizem respeito 
ao ano de 2017, mas assumem também o en-
cerramento da primeira etapa de um novo ciclo 
autárquico, iniciado em 2013, onde imperou o 
modelo de gestão atinente a uma nova geração 
de políticas municipais, assente nos princípios 
do desenvolvimento sustentável e do investi-
mento inteligente.
As contas de 2017 são as melhores contas mu-
nicipais das últimas duas décadas. Encerramos 
o ano de 2017 com as contas no verde, ou seja, 
cumprindo pela primeira vez os limites de endi-
vidamento impostos pela lei (artigos 52º e 54º 
da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro). Esta não é 
apenas uma questão formal ou contabilística. É 
muito mais do que isso. É um instrumento fun-
damental de desenvolvimento, de viabilização 
de futuro, porque retira vila Nova de Gaia da 
lista das cidades incumpridoras, com penaliza-
ções legais (retenções financeiras, obrigações 
fiscais, impossibilidade de decidir sobre contra-
tações ou incapacidade de endividamento para 
projetos estruturantes) e com consequências 
orçamentais (juros de mora, penalizações judi-
ciais, contencioso executivo).
Conseguimos isto ao mesmo tempo que redu-
zimos por duas vezes durante o mandato a fa-
tura da água e o IMI.
Conseguimos isto ao mesmo tempo que paga-
mos integralmente as sentenças das ações ju-
diciais e os acordos judiciais, todos vindos de 
mandatos anteriores e sem provisões para o 
efeito.
Conseguimos isto ao mesmo tempo que pa-
gamos dívidas em atraso, anteriores a 2013, no 
montante de 29.889.510,65€.
Conseguimos isto ao mesmo tempo que assu-
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mimos políticas para as pessoas, políticas de 
coesão social, seja no âmbito da educação ou 
da ação social.
Conseguimos isto ao mesmo tempo que opta-
mos pelo modelo de investimento inteligente, 
de que é exemplo o hospital de Gaia ou as En-
costas do Douro, só para evidenciar dois casos.
Conseguimos isto ao mesmo tempo que assu-
mimos valores avultados de comparticipação 
em domínios de parceria com o Estado, mesmo 
fora do leque formal de competências, como o 
Centro de Emprego e Formação profissional de 
Gaia ou o nosso hospital central.
Conseguimos isto ao mesmo tempo que con-
seguimos estabilizar as empresas municipais e 
internalizar o pessoal e o passivo financeiro da 
empresa municipal Gaianima.
A recente publicação do relatório do Conselho 
das Finanças públicas nº 3/18, de abril de 2018, 
sobre a Execução orçamental da Administra-
ção Local – 2017, demonstra a evolução do vo-
lume de pagamentos em atraso do município 
de Gaia e o encerramento do ano de 2017 com 
a total ausência de pagamentos em atraso. Isto 
significa um planeamento correto da despesa, 
mas igualmente uma total ausência de juros de 
mora decorrentes de dívidas acumuladas.
A dívida total da Câmara Municipal a 31 de de-
zembro de 2017 era de 138 milhões de euros. 
Esta dívida, estritamente camarária e sem con-
solidar com a situação das empresas munici-
pais, compara com o passivo recebido no iní-
cio do mandato no valor de 299.728.744,00€ 
(dívida consolidada, correspondendo a mais 
de 218 milhões de euros de passivo próprio), 
uma redução de 161.166.004,00€ nos quatro 
anos, a maior redução de passivo municipal 
do país. No mandato 2013/2017 foram pagos 
29.889.510,65€ de dívidas de mandatos ante-
riores, referindo-nos à dívida de curto prazo, 
e foram simultaneamente honrados (mesmo) 
todos os compromissos bancários de médio e 
longo prazo.
pagamos juros de mora devastadores, mais de 
1,5 milhões de euros em cada um dos primeiros 
anos do mandato.
o setor empresarial local de vila Nova de Gaia, 
atualmente cingido a duas empresas munici-
pais (Gaiurb e Águas de Gaia), apresenta-se 
desafiante, mas promissor.

A estabilização das contas das empresas muni-
cipais é um elemento vital para a normalização 
da situação económica e financeira do Municí-
pio, não só por razões estritamente técnicas, 
mas também pela necessidade de preparar as 
empresas para os desafios do novo quadro co-
munitário de apoio, numa lógica de prioridade 
ao investimento inteligente e sustentável.
As atividades desenvolvidas encontram-se 
elencadas no documento e merecem particular 
destaque, não apenas aquilo que fizemos dire-
tamente e de acordo com as nossas competên-
cias, mas também o que contratualizamos com 
o poder central, viabilizando projetos estrutu-
rantes para Gaia, como o Centro de Emprego 
e Formação profissional, o hospital de Gaia, os 
2 Centros de Saúde de vilar de Andorinho e da 
Madalena e as 3 escolas EB 2/3.
poderia afirmar que os resultados eleitorais de 
1 de outubro de 2017 são o melhor exemplo da 
avaliação dos cidadãos quanto ao trabalho rea-
lizado, mas entendo que isso não é argumento 
por si só.
o presidente da Câmara,
Eduardo vítor rodrigues”
o Senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro apresentou a intervenção que a seguir 
se transcreve e que se anexa no final da presen-
te minuta (Doc. Nº 2):
“Declaração política
rELATÓrIo DE ATIvIDADES E CoNTAS 2017
registamos com apreço o resultado líquido de 
exercício de 2017, da Câmara Municipal de vila 
Nova de Gaia, já que deveriam traduzir-se, num 
futuro próximo, em benefícios diretos para os 
gaienses.
Estamos perante um resultado líquido positivo 
no valor de 21.739.135,37 euros, ligeiramente in-
ferior ao do no ano de 2016 e muito aquém do 
verificado no ano de 2015, quando foram apre-
sentadas aquelas, que na altura foram apelida-
das como as “melhores contas da década”. 
Daí, podermos afirmar que esperávamos para 
este ano de 2017 agora em análise, um resultado 
bem mais expressivo e robusto, tendo em con-
ta, entre outros fatores e para além da manu-
tenção da carga fiscal excessiva que atualmen-
te recai sobre os gaienses, a de um importante 
aliado, como é a atual conjuntura económica, 
que julgamos única e excecional e que dificil-
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mente se repetirá num futuro próximo, visto 
conjugar diversas variáveis, que no caso em 
concreto, são muito relevantes, tais como, taxas 
de juros anormalmente baixas, forte redução da 
taxa de desemprego, retoma económica a ní-
vel europeu e mundial, traduzidas não só num 
aumento significativo das nossas exportações 
para fazer face ao aumento generalizado do 
consumo, bem como um crescimento acentua-
do do turismo em portugal, com reflexos muito 
importantes entre outros, ao nível da hotelaria, 
restauração e do mercado imobiliário, o qual 
registou este ano um extraordinário e histórico 
crescimento das transações imobiliárias, supe-
rior a 20%.
o impacto desta conjuntura altamente favo-
rável nas contas do Município de Gaia pode 
ser medido pela comparação entre os valores 
constantes do relatório de Atividades e Conta 
de 2017 relativos a receitas correntes e os mes-
mos valores finais constantes do relatório de 
contas de 2016.
Assim, e a título de exemplo, em termos de im-
postos diretos a receita em 2016 foi na ordem 
dos 67,3 milhões de euros, tendo esta mesma 
rubrica atingido em 2017 um valor a rondar os 
75,8 milhões, ou seja, um acréscimo substancial 
de mais 12,6 %, equivalente a mais 8,5 milhões 
de euros.
Nesta rubrica de impostos diretos, todas as 
suas componentes excederam os valores co-
brados em 2016, com particular destaque para 
o IMT, que só por si, arrecadou mais 6,7 milhões 
de euros, face a 2016, com um crescimento per-
centual extraordinário, na ordem dos 61,4%
Se recorrermos ao documento da execução 
orçamental da Administração Local 2017, re-
centemente disponibilizado pelo Conselho das 
Finanças publicas, podemos verificar que ao ní-
vel do IMT, o aumento médio desta receita nos 
308 municípios de portugal, rondou apenas os 
30%, ou seja, menos de metade do crescimento 
verificado em Gaia, que naturalmente tem be-
neficiado e muito do turismo que procura da 
Área Metropolitana do porto como ponto ânco-
ra para visitar o norte de portugal.
Mas não foi só ao nível do IMT que as receitas 
dos Impostos Diretos em Gaia cresceram, fruto 
desta conjuntura favorável. Também ao nível do 
IMI, da Derrama e do Imposto Único de Circu-

lação se verificou um aumento significativo das 
receitas face aos valores de 2016.
o mesmo se verificou em praticamente todas 
as rubricas que integram as chamadas receitas 
Correntes, ao ponto de permitirem que em con-
junto esta verba arrecadada tivesse crescido 
dos 114 milhões de euros em 2016 para os 124,9 
milhões em 2017, ou seja, um crescimento per-
centual de quase 10%, correspondentes a mais 
10 milhões de euros cobrados.
A crescente evolução da receita associada aos 
Impostos Diretos, é claramente identificada na 
página 105 do relatório de Atividades e Con-
tas de 2017, onde de uma forma inequívoca se 
diz que “Este recurso financeiro (impostos dire-
tos), assumiu em 2017, o valor mais elevado de 
todo o período em análise, ou seja, 2014 a 2017, 
perfazendo um total de 75,8 milhões de euros, 
mais 12,5 milhões de euros, comparativamente 
com o ano económico de 2014, ano em que se 
registou o mais baixo valor arrecadado de im-
postos diretos”.
Face a este crescimento e tendo em conta a re-
dução significativa da receita de capital, fruto 
de uma forte retração ao recurso do endivida-
mento bancário, e com o qual estamos de acor-
do, o peso das receitas próprias versus receita 
total cresceu para cerca de 70,5%, o que é sau-
dável para o Município, tendo em conta que as 
suas despesas correntes continuam a constituir 
a categoria maioritária do total das despesas, 
absorvendo mais de metade das receitas muni-
cipais, de 67,9%, o que denota um elevado grau 
de encargos fixos suportados pelo Município, 
conforme se pode ler na página 121 do referido 
relatório.
Assim, no âmbito da despesa geral do Muni-
cípio, assistimos em 2017 a uma redução da 
mesma, redução esta que se verificou na sua 
esmagadora maioria na rubrica das Despesas 
de Capital, com uma quebra significativa, na or-
dem dos 29,3%, já que as despesas de funcio-
namento registaram inclusivamente um ligeiro 
acréscimo de 1,8%.
Esta redução significativa das Despesas de 
Capital, conforme quadro da página 122, teve 
particular impacto nas sub-rubricas do “Investi-
mento Global e das outras Despesas”.
Significa isto que no ano de 2017 e em termos 
de Investimento Global, assistimos por um lado 
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a um ligeiro acréscimo do investimento levado 
a cabo diretamente pela autarquia em termos 
de equipamentos sociais, no valor de cerca de 
1,4 milhões de euros, mas em contrapartida e 
em termos de transferências de capital, que se 
traduzem na transferência de verbas para vá-
rias entidades parceiras locais, nomeadamente 
Freguesias, Empresas Municipais e Instituições 
sem fins Lucrativos, com o objetivo de custear 
diversos investimentos levados a cabo direta-
mente por estas mesmas entidades, verificá-
mos uma significativa redução da ordem dos 
60%, correspondente a um corte superior a 6 
milhões de euros, o que não se compreende, 
tendo em conta o elevadíssimo saldo bancá-
rio existente à data de 31 de Dezembro, num 
montante superior a 21 milhões de euros, bem 
como os saldos excedentários e crescentes da 
poupança Corrente que à mesma data ronda-
vam em termos acumulados os 36,5 milhões de 
euros.
Afinal os 21 milhões de euros de lucro no exer-
cício, não passam de um mito, porque têm uma 
explicação técnica muito simples. Correspon-
dem exatamente, e em termos substanciais, ao 
somatório de uma receita corrente adicional 
não prevista de 10,9 milhões de receitas cor-
rentes, que já se indiciava fruto da conjuntura 
económica, ao que que acresce aquele corte de 
investimento global, relativo a transferências de 
capital, no montante de 6,1 milhões, o que tota-
liza precisamente 17 milhões de euros.
Aliás manifestamos desde já a nossa preocu-
pação relativamente à possibilidade séria da 
manutenção deste corte significativo nas trans-
ferências para as Juntas de Freguesia, nos pró-
ximos anos, tendo em conta o esforço financei-
ro direto do Município na construção da nova 
travessia rodoviária, a que estarão alocados, 
para já, 6 milhões de euros para a construção 
daquela infraestrutura e 3 milhões para acessi-
bilidades, dotações estas que não foram nem 
programadas, nem consideradas na elaboração 
no orçamento e opções do plano para 2018.
Também continua a ser preocupante, quanto à 
requalificação do hospital de Gaia, a falta de 
capacidade de intervenção e magistério de in-
fluência do Município a nível nacional. Não fa-
lamos naturalmente do Ministro da Saúde, que 
parece não ter qualquer capacidade de decisão, 

que fruto das famigeradas cativações, perten-
ce às Finanças, com a cobertura do primeiro-
-Ministro, junto exatamente junto do chefe do 
Governo, tornando-se assim difícil reconhecer 
algum mérito desta maioria neste investimen-
to, antes pelo contrário, dados os constantes e 
permanentes conflitos e impasses da obra.
relativamente ao centro de Congressos, in-
vestimento sobre o qual, já nos manifestamos 
abundantemente no passado recente, reitera-
mos tratar-se uma obra dispensável, uma vez 
que que a realidade se encarregará de compro-
var este facto. A reduzida utilização e as dificul-
dades de gestão, dos três centros de congres-
sos situados num raio de 20 Km, Europarque, 
em Santa Maria da Feira, Alfândega, no porto e 
Exponor, em Matosinhos, são exemplo acabado 
de que esta opção poderá correr o risco de tor-
nar um investimento cuja relação custo-benefí-
cio seja desequilibrada.
reconhecemos o esforço e a boa vontade des-
ta maioria em valorizar os ativos do concelho, 
traduzido por exemplo na subida em alguns 
prestigiados rankings nacionais e internacio-
nais, nomeadamente no top 10 das melhores 
cidades para viver e para investimento, mas por 
outro lado não podemos deixar de alertar para 
a queda abrupta e acentuada de 132 lugares 
que o Município registou em 2017 no ranking 
do Índice da Transparência Municipal, caindo 
do lugar 122 para o lugar 254, ou seja, para a 
cauda do pelotão, o que deve constituir motivo 
de preocupação e, também de reflexão para a 
maioria, contrariando assim a afirmação enig-
mática que é feita sobre esta matéria na página 
94 do relatório de Atividades e Contas de 2017.
A afirmação de uma marca não é a criação de 
um logotipo e a sua maior ou menor publicita-
ção, por exemplo na linha amarela do Metro. É 
a perceção que os cidadãos e a opinião pública 
e publicada têm sobre aquilo que estará even-
tualmente associado a essa marca. ora, Gaia há 
muito que perdeu a excelente reputação local, 
nacional e internacional que tinha e a maioria 
das boas razões pelas quais Gaia era referida, 
não estão mais presentes.
E é sintomático que refiram no relatório as pon-
tuações atribuídas por uma consultora. o que 
mudou foi apenas a imagem e o marketing. 
A substância não mudou significativamente, 



CÂMARA MUNICIPAL

Nº 90 | AbRIL 2018 | bOLETIM MUNICIPAL

42

porque o investimento efetuado é devido es-
sencialmente ao dinamismo dos empresários 
locais. Quando se trata de captar novos inves-
timentos com dimensão Gaia perde competiti-
vidade, como se viu não há muito pouco tem-
po com a empresa que optou por um concelho 
vizinho em detrimento do concelho. parece 
aliás ser esta a causa da melhoria da própria 
classificação da consultora que vive disso mes-
mo; uma vez que Gaia não consegue atrair in-
vestimentos estruturantes, tenta-se melhorar a 
imagem sem apelar à realidade para ver se, por 
arrastamento, o investimento aparece. É no mí-
nimo bizarro.
Tendo ainda por base este documento, onde 
em diversas passagens somos confrontados 
com comentários alusivos à franca recupera-
ção financeira do Município, nos últimos anos, 
já com as contas no verde, e atendendo por 
um lado às excelentes perspetivas conjunturais 
para os próximos 4 anos conforme previsões 
do Ministério das Finanças e por outro lado, às 
recentes declarações dos nossos Governantes, 
que “oficialmente” decretaram o fim da auste-
ridade, perguntamos porque não se avança já 
em 2018 com o fim da austeridade, também em 
vila Nova de Gaia, virando a página e iniciando 
um processo gradual de redução da atual carga 
fiscal que neste relatório de contas se mostra 
comprovadamente excessiva, devolvendo aos 
gaienses uma parte dos excedentes que foram 
na nossa opinião desnecessariamente tributa-
dos, em 2017, ou seja:
a) porque não se iniciou já um processo de re-
dução, ainda que gradual, das taxas do IMI?
b) porque não se procedeu também à redução, 
ainda que gradual da taxa da Derrama para as 
empresas?
c) porque não devolve o Município, aos gaien-
ses, uma parte dos 5% relativos à participação 
variável no IrS?
d) há ou não margem para se poder iniciar um 
alívio da carga fiscal existente atualmente no 
concelho de Gaia, conforme as propostas que 
já apresentamos oportunamente?
e) porque não se reforçou as transferências para 
as freguesias, tendo em conta o elevado saldo 
bancário existente em 31 de dezembro de 2017?
relativamente às empresas municipais e por-
que são citadas como tendo uma estabilidade 

absoluta, no relatório de Atividades e Contas 
de 2017, importa ressalvar e deixar claro duas 
questões absolutamente pertinentes:
a) A Gaiurb apresentou em 2017 resultados Lí-
quidos negativos, ou seja, prejuízos avultados, 
no montante da ordem dos 745.000 euros, o 
que não deixa de ser preocupante, tendo em 
conta que terá de ser a Câmara Municipal de 
Gaia a assumir este prejuízo.
b) As Águas de Gaia, apresentaram um resulta-
do liquido positivo, ou seja um lucro, da ordem 
dos 704.000 euros, mas com uma particula-
ridade, que reside no facto de ter constituído 
uma provisão para processos judiciais em cur-
so da ordem dos 800.000 euros, que no en-
tanto representa apenas cerca de metade do 
valor reclamado em tribunal, o que na prática 
significa que caso a dita provisão tivesse sido 
constituída pela totalidade do valor reclamado, 
o resultado liquido agora apresentado, passaria 
claramente negativo.
Gaia, 20 de abril de 2018
os vereadores do pSD”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 votos contra do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar o relatório e Conta de Gerên-
cia do Município, referente ao ano financeiro de 
2017.
Mais foi deliberado submeter à Assembleia Mu-
nicipal para apreciação e votação, nos termos e 
para efeitos da alínea l) do nº 2 do art.º 25º, do 
anexo I da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro.
INvENTÁrIo DoS BENS MÓvEIS E IMÓvEIS 
Do ANo DE 2017
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
2, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente da Câmara. “À Câ-
mara. 17.04.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar o Inventário de Bens Móveis e 
Imóveis referente ao ano de 2017, nos termos 
informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to a aprovação da Assembleia Municipal.
SuSpENSÃo Do pLANo DE ApoIo À ECoNo-
MIA LoCAL
EDoC/2018/21726
Foi presente o documento referido em epígra-
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fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
3, apenas no original.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, sub-
meter à Assembleia Municipal para aprovação, 
a suspensão do plano de Apoio à Economia 
Local, ao abrigo do artigo 6º, nº 6, da Lei nº 
43/2012, de 28 de agosto, na sua redação atual.
E nada mais havendo a tratar, quando eram 17 
horas e 55 minutos, o Senhor presidente de-
clarou encerrada a reunião, da qual se elabo-
rou a presente ata aprovada, por unanimidade, 
nos termos do disposto no nº 1 do art.º 34.º do 
CpA e no nº. 1 do art. 57º do Anexo I da Lei nº. 
75/2013, de 12 de Setembro, bem como do n.º 1 
do art.º 11.º do regimento da Câmara Municipal 
de vila Nova de Gaia, aprovado pelo Executivo 
na sua reunião de 2017.10.21.    
E eu, Manuela Fernanda da rocha Garrido, Di-
retora Municipal de Administração e Finanças e 
Secretária da presente reunião, a subscrevi.
o presidente da Câmara, (Eduardo vitor rodri-
gues)

C.1. DESPACHOS

DESPACHO Nº 18/DDP/2018
Considerando,
A subdelegação de competências que me foi 
conferida pelo Senhor vereador Dr. Manuel 
Monteiro, pelo despacho n° 56/vMM/2017, de 6 
de novembro de 2017;
Que de acordo com o estabelecido no supraci-
tado despacho de delegação de competências, 
foi-me expressamente concedida a faculdade 
de subdelegação.
Assim, ao abrigo dos artigos 44°, 47° e 49° do 
Código de procedimento Administrativo, apro-
vado pelo Decreto-Lei n° 4/2015, de 7 de janei-
ro, e no uso da competência que me é conferida 
pelo artigo 38° da Lei n° 75/2013, de 12 de se-
tembro, na sua atual redação:
1. Subdelego, nas minhas ausências e impedi-
mentos, na Chefe de Divisão de Gestão de pes-
soal, Dra. Sara rocha, as seguintes competên-
cias:
1.1. rececionar e encaminhar para os respetivos 
serviços, para análise e tratamento, toda a cor-
respondência recebida e os pedidos de junção 
de documentos, pareceres ou outros necessá-
rios à elaboração do despacho final na área do 
Departamento;
1.2. Genericamente despachar todos os assun-
tos de mero expediente na área do Departa-
mento, bem como, neste âmbito, assinar a res-
petiva correspondência;
1.3. Assinar a correspondência elaborada no 
âmbito das matérias que interessam ao Depar-
tamento, que tenha como destinatários entida-
des privadas;
1.4. Assinar contratos de trabalho em funções 
públicas;
1.5. Assinar contratos de estágio;
1.6. Assinar contratos-programa no âmbito de 
programas ocupacionais;
1.7. Autorização das inscrições e frequência em 
cursos de formação sem custos;
1.8. praticar todos os atos relativos à aposenta-
ção dos trabalhadores;
1.9. praticar todos os atos respeitantes ao regi-
me de segurança social, incluindo os referentes 
a acidentes em serviço.
No domínio da gestão e direção de recursos 
humanos afetos ao Departamento de pessoal, 
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subdelego as seguintes competências:
1.10. Aprovar e alterar o mapa de férias e restan-
tes decisões relativas a férias sem prejuízo pelo 
regular funcionamento do serviço e da salva-
guarda do interesse público;
1.11. Justificar faltas:
1.12. Decidir em matéria de organização de ho-
rários de trabalho, tendo em conta as orienta-
ções superiormente fixadas.
2. Subdelego, nas minhas ausências e impedi-
mentos, na Chefe de Divisão de Segurança e 
Saúde no Trabalho, Dra. Alexandra ribeiro, as 
seguintes competências:
2.1. rececionar e encaminhar para os respetivos 
serviços, para análise e tratamento, toda a cor-
respondência recebida e os pedidos de junção 
de documentos, pareceres ou outros necessá-
rios à elaboração do despacho final na área da 
Divisão;
2.2. Genericamente despachar todos os assun-
tos de mero expediente na área da Divisão, bem 
como, neste âmbito, assinar a respetiva corres-
pondência;
2.3. Assinar a correspondência elaborada no 
âmbito das matérias que interessam à Divisão, 
que tenha como destinatários entidades priva-
das;
2.4. Assinar as fichas de aptidão para o Traba-
lho;
No domínio da gestão e direção de recursos 
humanos afetos à Divisão de Segurança e Saú-
de no Trabalho, subdelego as seguintes compe-
tências:
2.5. Aprovar e alterar o mapa de férias e restan-
tes decisões relativas a férias sem prejuízo pelo 
regular funcionamento do serviço e da salva-
guarda do interesse público;
2.6. Justificar faltas:
2.7. Decidir em matéria de organização de horá-
rios de trabalho, tendo em conta as orientações 
superiormente fixadas.
paços do Concelho de vila Nova de Gaia, 16 de 
abril de 2018
A Diretora de Departamento de pessoal, (Fáti-
ma Costa)

DESPACHO Nº 19/VEC/2018
Considerando que,
o Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de Abril, na re-
dação dada pelo Decreto-Lei n.º 74/2017, de 21 

de junho, impõe aos serviços e organismos da 
Administração pública a adoção, nos termos le-
gais aplicáveis, de mecanismos de delegação e 
subdelegação de competências que propiciem 
respostas céleres às solicitações dos utentes 
e proporcionem um pronto cumprimento de 
obrigações;
Se impõe promover e assegurar o cumprimento 
célere e eficaz das atribuições municipais em 
vigor no ordenamento jurídico, bem como in-
centivar a eficiência da gestão autárquica;
É da competência do presidente da Câmara 
Municipal fixar as funções e competências dos 
vereadores, incumbindo-os de tarefas específi-
cas;
o presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de Gaia, no âmbito desta competência, bem 
como da delegação que lhe foi conferida em 
reunião de Câmara de 21 de outubro de 2017, 
alterada na reunião de 19 de março de 2018 e 
consequente republicação e a distribuição dos 
pelouros nos Senhores vereadores constante 
do seu despacho n.º 39/pCM/2017, de 23 de ou-
tubro de 2017 delegou e subdelegou em mim as 
competências constantes do seu despacho n.º 
45/pCM//2017, de 27 de outubro;
Ao abrigo do n° 1 do artigo 44° do Código do 
procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n° 4/2015, de 07 de janeiro e no 
uso da competência que me é conferida pelo 
n.ºs 1 a 3 do artigo 38° do regime Jurídico das 
Autarquias Locais aprovado pela Lei n° 75/2013, 
de 12 de Setembro:
1. Subdelego na Senhora Diretora Municipal de 
Administração e Finanças, Dr.ª Manuela Fernan-
da da rocha Garrido as seguintes competên-
cias:
a) Genericamente despachar todos os assuntos 
de mero expediente, relativos ao património 
Municipal e Gestão da Frota e executar, quanto 
a estes, deliberações da Câmara e os despachos 
e orientações do Senhor presidente da Câmara 
e meus, respeitantes aos mesmos, bem como 
assinar a respetiva correspondência expedida, 
com destino a quaisquer entidades e organis-
mos públicos ou particulares.
b) praticar os atos e formalidades de caráter 
instrumental necessários ao exercício das com-
petências previstas nas alíneas d), t) e x) do n° 
1, do artigo 35° da Lei 75/2013, de 12 de setem-
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bro;
c) Executar as deliberações da Câmara Munici-
pal, inerentes às funções que foram atribuídas e 
que se inserem no âmbito da Direção Municipal 
de Administração e Finanças (DMAF);
d) promover a publicação das decisões ou de-
liberações previstas no art.º 56° do regime Ju-
rídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 
n.º 75/2013, de 12 de Setembro;
e) promover todas as ações necessárias à admi-
nistração corrente do património municipal e à 
sua conservação;
f) proceder aos registos prediais do património 
imobiliário do Município, bem como aos regis-
tos de qualquer outra natureza.
g) Elaborar e manter atualizado o cadastro dos 
bens móveis e imóveis.
h) A competência para, no âmbito da gestão 
dos recursos humanos afetos à Direção Munici-
pal de Administração e Finanças, decidir quan-
to às seguintes matérias:
- Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes 
decisões relativas a férias com respeito pelo in-
teresse do serviço;
- Justificar faltas;
- proceder à homologação da classificação de 
serviço dos funcionários no caso em que o de-
legado não tenha sido notador.
2. Autorizo a Senhora Diretora Municipal de Ad-
ministração e Finanças, Dr.ª Manuela Fernanda 
da rocha Garrido, a subdelegar as competên-
cias objeto do presente despacho.
3. ratifico todos os atos praticados pela Senho-
ra Diretora Municipal entre o dia 28 de outubro 
de 2017 e a data do presente Despacho.
paços do Concelho de vila Nova de Gaia, 16 de 
abril de 2018
A vereadora, (Dr.ª Elisa Cidade)

DESPACHO Nº 20/VEP/2018
Considerando que,
o Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de Abril, na re-
dação dada pelo Decreto-Lei n.º 74/2017, de 21 
de junho, impõe aos serviços e organismos da 
Administração pública a adoção, nos termos le-
gais aplicáveis, de mecanismos de delegação e 
subdelegação de competências que propiciem 
respostas céleres às solicitações dos utentes 
e proporcionem um pronto cumprimento de 
obrigações;

Se impõe promover e assegurar o cumprimento 
célere e eficaz das atribuições municipais em 
vigor no ordenamento jurídico, bem como in-
centivar a eficiência da gestão autárquica;
É da competência do presidente da Câmara 
Municipal fixar as funções e competências dos 
vereadores, incumbindo-os de tarefas específi-
cas;
o presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de Gaia, no âmbito desta competência, bem 
como da delegação que lhe foi conferida em 
reunião de Câmara de 21 de outubro de 2017, 
alterada na reunião de 19 de março de 2018 e 
consequente republicação, e a distribuição dos 
pelouros nos Senhores vereadores constante 
do seu despacho n.º 39/pCM/2017, de 23 de ou-
tubro de 2017 delegou e subdelegou em mim as 
competências constantes do seu despacho n.º 
50/pCM//2017, de 27 de outubro;
Ao abrigo do n° 1 do artigo 44° do Código do 
procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n° 4/2015, de 07 de janeiro e no 
uso da competência que me é conferida pelo 
n.ºs 1 a 3 do artigo 38° do regime Jurídico das 
Autarquias Locais aprovado pela Lei n° 75/2013, 
de 12 de Setembro:
1. Subdelego na Senhora Diretora Municipal de 
Administração e Finanças, Dr.ª Manuela Fernan-
da da rocha Garrido as seguintes competên-
cias:
a) Genericamente, despachar todos os assun-
tos de mero expediente relativos à Moderniza-
ção e Descentralização Administrativa, execu-
tar as deliberações da Câmara e os despachos 
e orientações do Senhor presidente da Câmara 
e meus, respeitantes aos mesmos, bem como 
assinar a respetiva correspondência expedida, 
com destino a quaisquer entidades e organis-
mos públicos ou particulares;
b) No âmbito da gestão e direção de recursos 
humanos afetos à Direção Municipal de Admi-
nistração e Finanças, decidir quanto às seguin-
tes matérias:
- Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes 
decisões relativas a férias com respeito pelo in-
teresse do serviço:
- Justificar faltas;
- proceder à homologação da classificação de 
serviço dos funcionários no caso em que o de-
legado não tenha sido notador;
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- Conceder licença sem vencimento até 90 dias;
- Decidir, nos termos da lei, em matéria de dura-
ção e horário de trabalho, no âmbito da modali-
dade deste último superiormente fixada;
2. Autorizo a Senhora Diretora Municipal de Ad-
ministração e Finanças, Dr.ª Manuela Fernanda 
da rocha Garrido, a subdelegar as competên-
cias objeto do presente despacho.
3. ratifico todos os atos praticados pela Senho-
ra Diretora Municipal entre o dia 28 de outubro 
de 2017 e a data do presente Despacho.
paços do Concelho de vila Nova de Gaia, 16 de 
abril de 2018
o vereador (Dr. Elísio pinto)

DESPACHO Nº 21/VMM/2018
Considerando que,
o Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de Abril, na re-
dação dado pelo Decreto-Lei n.º 74/2017, de 2l 
de junho, impõe aos serviços e organismos da 
Administração pública a adoção, nos termos le-
gais aplicáveis, de mecanismos de delegação e 
subdelegação de competências que propiciem 
respostas céleres às solicitações dos utentes 
e proporcionem um pronto cumprimento de 
obrigações;
Se impõe promover e assegurar o cumprimento 
célere e eficaz das atribuições municipais em 
vigor no ordenamento jurídico, bem como in-
centivar a eficiência da gestão autárquica;
É da competência do presidente da Câmara 
Municipal fixar as funções e competências dos 
vereadores, incumbindo-os de tarefas específi-
cas;
o presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de Gaia, no âmbito desta competência, bem 
como da delegação que lhe foi conferida em 
reunião de Câmara de 21 de outubro de 2017, 
alterada na reunião de 19 de março de 2018 e 
consequente republicação, e a distribuição dos 
pelouros nos Senhores vereadores constante 
do seu despacho n.º 39/pCM/2017, de 23 de ou-
tubro de 2017 delegou e subdelegou em mim as 
competências constantes do seu despacho n.º 
47/pCM//2017, de 27 de outubro;
Ao abrigo do n° 1 do artigo 44° do Código do 
procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n° 4/2015, de 07 de janeiro e no 
uso da competência que me é conferida pelo 
n.ºs 1 a 3 do artigo 38° do regime Jurídico das 

Autarquias Locais aprovado pela Lei n° 75/2013, 
de 12 de Setembro:
1. Subdelego no Senhora Diretora Municipal de 
Administração e Finanças, Dr.ª Manuela Fernan-
da da rocha Garrido as seguintes competên-
cias:
a) Genericamente, despachar todos os assun-
tos de mero expediente relativo à Direção Mu-
nicipal de Administração e Finanças, executar 
as deliberações da Câmara e os despachos e 
orientações do Senhor presidente da Câmara 
e meus, respeitantes aos mesmos, bem como 
assinar a respetiva correspondência expedida, 
com destino a quaisquer entidades e organis-
mos públicos ou particulares.
b) Na área financeira, praticar os seguintes atos:
- Elaborar a norma de controlo interno bem 
como o inventário de todos os bens, direitos e 
obrigações patrimoniais e respetiva avaliação e 
ainda os documentos de prestação de contas 
a submeter à apreciação e votação do órgão 
deliberativo;
- Comunicar anualmente às entidades legal-
mente competentes e no prazo legal, o valor 
fixado da taxa do IMI e da Derrama;
- proceder à assinatura de recibos para envio a 
outras entidades;
- proceder à assinatura de certidões;
- proceder à assinatura dos resumos diários de 
tesouraria;
- Autorizar a anulação de débitos ao tesoureiro 
quando debitados em duplicado;
- Quanto à matéria de procedimento e proces-
so Tributário, as previstas na alínea c) do artigo 
15° da Lei n° 73/2013, de 12 de Setembro (art.º 
7° do DL 433/99, de 26 de outubro).
c) No âmbito da gestão e direção de recursos 
humanos afetos à Direção Municipal de Admi-
nistração e Finanças, decidir quanto às seguin-
tes matérias;
- Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes 
decisões relativas a férias com respeito pelo in-
teresse do serviço;
- Justificar faltas;
- proceder à homologação da classificação de 
serviço dos
funcionários no caso em que o delegado não 
tenha sido notador;
2. Autorizo o Senhora Diretora Municipal de Ad-
ministração e Finanças, Dr.ª Manuela Fernanda 
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da rocha Garrido, a subdelegar as competên-
cias objeto do presente despacho.
3. ratifico todos os atos praticados pela Senho-
ra Diretora Municipal entre o dia 28 de outubro 
de 2017 e a data do presente Despacho.
paços do Concelho de vila Nova de Gaia, 16 de 
abril de 2018
o vereador, (Dr. Manuel Monteiro)

DESPACHO Nº 22/DM-MG/2018
Considerando,
A Delegação de Competências e Subdelega-
ção de Competências que me foram conferidas 
pelo Senhor presidente da Câmara Municipal, 
prof. Doutor Eduardo vítor rodrigues pelo Des-
pacho 16/pCM/2018, de 21 de março;
Que de acordo com o estabelecido no supraci-
tado despacho de delegação de competências, 
foi-me expressamente concedida a faculdade 
de subdelegação.
Assim,
Subdelego nas Senhoras Diretoras de Depar-
tamento e Chefe de Gabinete do Notariado, a 
seguir identificadas, com poderes de subdele-
gação, as seguintes competências:
1.1. Na Senhora Diretora do Departamento de 
Administração Geral, Dr.ª hermenegilda Maria 
Cunha e Silva:
1.1.1. rececionar e encaminhar para os respeti-
vos serviços, para análise e tratamento, toda a 
correspondência, exposições, e-mails e requeri-
mentos rececionados no Município, e, ainda, os 
pedidos de junção de documentos, pareceres 
ou outros necessários à elaboração de despa-
cho final na área deste Departamento;
1.1.2. Genericamente despachar todos os assun-
tos de mero expediente da área do Departa-
mento, bem como, neste âmbito, assinar a res-
petiva correspondência;
1.1.3. remeter, atempadamente, ao Tribunal de 
Contas os documentos que careçam da respe-
tiva apreciação, com exceção dos documentos 
referentes às contas do Município;
1.1.4. Arquivar processos de ocorrência e de si-
nistros automóveis com a frota municipal;
1.1.5. Genericamente despachar todos os assun-
tos de mero expediente, relativos à Moderniza-
ção e Descentralização Administrativa e Gestão 
de Frota e executar, quanto a estes, delibera-
ções da Câmara e os despachos e orientações 

do Senhor presidente da Câmara e meus, res-
peitantes aos mesmos, bem como assinar a res-
petiva correspondência expedida, com destino 
a quaisquer entidades e organismos públicos 
ou particulares;
1.1.6. Autorizar a passagem de certidões ou fo-
tocópias autenticadas e remessa aos interessa-
dos, relativas a processos ou documentos cons-
tantes de processos arquivados e que careçam 
de despacho ou deliberação dos eleitos locais 
com respeito pelas salvaguardas estabelecidas 
por lei;
1.1.7. Autenticar e certificar os documentos refe-
ridos em 1.1.6.;
1.1.8. Autorizar termos de abertura e encerra-
mento em livros sujeitos a essa formalidade, ex-
ceto os livros de obra;
1.1.9. Autorizar a restituição aos interessados de 
documentos juntos a processos;
1.1.10. Assinar documentos para envio a outras 
entidades;
1.1.11. Autorizar passagem de termos de identi-
dade, idoneidade e justificação administrativa;
1.1.12. Secretariar, nas minhas ausências e impe-
dimentos, as reuniões de Câmara, bem como 
redigir as respetivas atas;
1.1.13. Elaborar a ordem do dia das reuniões de 
Câmara e redigir as respetivas atas;
1.1.14. remeter à Assembleia Municipal os assun-
tos para aprovação e reencaminha-los para os 
respetivos serviços, após decisão daquela;
1.1.15. praticar os atos e formalidades de carác-
ter instrumental necessários ao exercício das 
competências previstas nas alíneas t) e x) do 
n.º 1, do artigo 35° Lei n° 75/2013, de 12 de Se-
tembro, na sua redação atual;
1.1.16. Emitir certificados de registo de cidadão 
da união Europeia, nos termos previstos no ar-
tigo 14.° da Lei n.º 37/2006, de 9 de Agosto;
1.1.17. proceder à eliminação de documentos nos 
termos legais e assinar a correspondência ex-
pedida, no âmbito dos procedimentos de elimi-
nação com destino às entidades públicas com-
petentes;
1.1.18. proceder à conferência de faturas da área 
do Departamento;
1.1.19. No âmbito do Departamento e em maté-
ria de recursos humanos, praticar os seguintes 
atos;
I. Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes 
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decisões relativas a férias com respeito pelo in-
teresse do serviço;
II. Justificar faltas.
1.2. Na Senhora Diretora do Departamento de 
planeamento e Controlo Financeiro e Execu-
ções Fiscais, Dr.ª Ana paula Guedes:
1.2.1. rececionar e encaminhar para os respe-
tivos serviços, para análise e tratamento, toda 
a correspondência recebida e os pedidos de 
junção de documentos, pareceres ou outros 
necessários à elaboração de despacho final na 
área deste Departamento;
1.2.2. Genericamente despachar todos os as-
suntos de mero expediente da área do Depar-
tamento, bem como, neste âmbito, assinar a 
respetiva correspondência;
1.2.3. praticar os atos e formalidades de carác-
ter instrumental necessários ao exercício da 
competência prevista na alínea i) do n.º 1, do 
artigo 35° Lei n° 75/2013, de 12 de setembro, 
na sua redação atual, bem como as referentes à 
TMDp e participação no IrS;
1.2.4. Autorizar o realização e pagamento de 
despesa em cumprimento de contratos de ade-
são, previamente autorizados, através de des-
pacho ou deliberação, com correto cabimento 
legal no orçamento em vigor;
1.2.5. Autorizar a anulação de débitos ao tesou-
reiro, quando debitados em duplicado;
1.2.6. Assinar requisições externas de despesa/
contabilísticas (rED's/rEC's) até ao montante 
de €25.000,00;
1.2.7. Assinar descontos e retenções, mensais, 
para envio a entidades externas ao Município;
1.2.8. Assinar recibos para enviar a outras enti-
dades e resumos diários de tesouraria;
1.2.9. Autorizar a restituição aos interessados de 
documentos juntos a processos;
1.2.10. Assinar certidões;
1.2.11. proceder ao estorno de remanescentes de 
verbas não utilizadas;
1.2.12. praticar os atos e formalidades de carác-
ter instrumental necessários ao exercício da 
competência prevista na alínea d) do n.º 1, do 
artigo 35° Lei n° 75/2013, de 12 de Setembro, na 
sua redação atual;
1.2.13. promover todas as ações necessárias à 
administração corrente do património munici-
pal e da sua conservação;
1.2.14. homologar os autos de abate ao inventá-

rio dos bens móveis incapazes ou inúteis para 
os serviços;
1.2.15. Arquivar processas de ocorrência de si-
nistros na via pública e assinatura da corres-
pondência expedida aos interessados;
1.2.16. Gerir a carteira de seguros da Câmara 
em articulação com os respetivos serviços e a 
assinatura do que se revelar necessário para o 
efeito;
1.2.17. proceder à conferência de faturas da área 
do Departamento;
1.2.18. No âmbito do Departamento e em maté-
ria de recursos humanos, praticar os seguintes 
atos;
I. Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes 
decisões relativas a férias com respeito pelo in-
teresse do serviço;
II. Justificar faltas.
1.3. Na Senhora Diretora de Departamento de 
Contratação, Dr.ª Ana Gabriela Campos Maia;
1.3.1. Genericamente despachar todos os assun-
tos de mero expediente da área do Departa-
mento, bem como, neste âmbito, assinar a res-
petiva correspondência;
1.3.2. rececionar e encaminhar para os respe-
tivos serviços, para análise e tratamento, toda 
a correspondência recebida e os pedidos de 
junção de documentos, pareceres ou outros 
necessários à elaboração de despacho final na 
área do Departamento;
1.3.3. Encaminhar diretamente para os servi-
ços da Direção Municipal ou para os serviços 
requisitantes, todos os pedidos de junção de 
documentos, de esclarecimento, pareceres ou 
outros, necessários à elaboração/tramitação de 
procedimentos ou à elaboração de proposta de 
despacho final;
1.3.4. Introduzir na plataforma de Contratação 
pública adotada pelo Município, após o respe-
tivo despacho autorizador, todos os despachos 
de autorização ou aprovação que se mostrem 
necessários à tramitação eletrónica dos respe-
tivos procedimentos;
1.3.5. promover o cancelamento das garantias 
bancárias depois de informado favoravelmente;
1.3.6. proceder à conferência de faturas da área 
do Departamento;
1.3.7. proceder à centralização dos contratos 
cujos procedimentos forem tramitados pelo 
Departamento, de acordo com as competên-
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cias fixadas na Estrutura Nuclear e Flexível da 
Câmara Municipal;
1.3.8. No âmbito do Departamento e em maté-
ria de recursos humanos, praticar os seguintes 
atos:
I. Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes 
decisões relativas a férias com respeito pelo in-
teresse do serviço;
II. Justificar faltas.
1.4. Na Chefe de Gabinete do Notariado, Dr.° 
Maria helena Claro pinto Navarro;
1.4.1. rececionar e encaminhar para os respe-
tivos serviços, para análise e tratamento, toda 
a correspondência recebida e os pedidos de 
junção de documentos, pareceres ou outros 
necessários à elaboração de despacho final do 
serviço;
1.4.2. Autenticar fotocópias de documentos 
arquivados no Serviço de Notariado, indepen-
dentemente de requerimento de pedido;
1.4.3. Solicitar a pessoas singulares ou entida-
des, públicas ou privadas, o envio de documen-
tação para outorga de contratos a celebrar no 
Notariado;
1.4.4. oficiar à repartição de Finanças de vila 
Nova de Gaia, ao Instituto Nacional de Estatís-
tica, à Conservatória dos registos Centrais, ou 
outras, a relação de escrituras celebradas por 
este Notariado;
1.4.5. proceder a todos os registos necessários 
junto das Conservatórias;
1.4.6. No âmbito do Departamento e em maté-
ria de recursos humanos, praticar os seguintes 
atos;
I. Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes 
decisões relativas a férias com respeito pelo in-
teresse do serviço;
II. Justificar faltas.
ratifico todos os atos praticados pelas Senho-
ras Diretoras de Departamento Dr.ª hermenegil-
da Maria Cunha e Silva, Dr.ª Ana paula Guedes 
e Dr.ª Maria helena Claro pinto Navarro, entre o 
dia 28 de outubro de 2017 e a data do presente 
Despacho, e da Senhora Diretora de Departa-
mento Dr.ª Ana Gabriela Campos Maia, entre o 
dia 02 de janeiro de 2018 e a data do presente 
Despacho.
paços do Concelho de vila Nova de Gaia, 19 de 
abril de 2018
A Diretora Municipal da DMAF (Manuela Garri-

do)

DESPACHO Nº 23/DPCFEF/2018
Considerando,
A subdelegação de competências que me fo-
ram conferidas pela Senhora Diretora Munici-
pal, Dra. Manuela Garrido, pelo Despacho n° 
22/DM-MG/2018, de 19 de abril;
Que de acordo com o estabelecido no supraci-
tado despacho de subdelegação de competên-
cias, foi-me expressamente concedida a facul-
dade de subdelegação.
Assim,
1. Subdelego nos Senhores Chefes de Divisão, a 
seguir identificados, com poderes de subdele-
gação, as seguintes competências:
1.1. No Senhor Chefe de Divisão de Contabilida-
de e Tesouraria, Dr. Marcelo oliveira:
1.1.1. rececionar e encaminhar para os respeti-
vos serviços, para análise e tratamento, toda 
a correspondência recebida e os pedidos de 
junção de documentos, pareceres ou outros 
necessários à elaboração de despacho final na 
área desta Divisão;
1.1.2. Genericamente despachar todos os assun-
tos de mero expediente da área do Departa-
mento, bem como, neste âmbito, assinar a res-
petiva correspondência;
1.1.3. Autorizar a realização e pagamento de 
despesa em cumprimento de contratos de ade-
são, previamente autorizados, através de des-
pacho ou deliberação, com correto cabimento 
legal no orçamento em vigor;
1.1.4. Autorizar a anulação de débitos ao tesou-
reiro, quando debitados em duplicado;
1.1.5. Assinar descontos e retenções, mensais, 
para envio a entidades externas ao Município;
1.1.6. Assinar recibos poro enviar a outras enti-
dades e resumos diários de tesouraria;
1.1.7. Autorizar a restituição aos interessados de 
documentos juntos a processos;
1.1.8. Assinar certidões;
1.1.9. proceder ao estorno de remanescentes de 
verbas não utilizadas;
1.1.10. proceder à conferência de faturas da área 
da Divisão;
1.1.11. No âmbito da Divisão e em matéria de re-
cursos humanos, praticar os seguintes atos:
I. Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes 
decisões relativas a férias com respeito pelo in-
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teresse do serviço;
II. Justificar faltas.
1.2. No Senhor Chefe de Divisão de Gestão de 
património e Expropriações, Eng.º Nuno Artur 
pereira da Silva:
1.2.1. rececionar e encaminhar para os respe-
tivos serviços, para análise e tratamento, toda 
a correspondência recebida e os pedidos de 
junção de documentos, pareceres ou outros 
necessários à elaboração de despacho final na 
área deste Departamento;
1.2.2. Genericamente despachar todos os as-
suntos de mero expediente da área do Depar-
tamento, bem como, neste âmbito, assinar a 
respetiva correspondência;
1.2.3. Autorizar a restituição aos interessados de 
documentos juntos a processos;
1.2.4. praticar os atos e formalidades de carác-
ter instrumental necessários ao exercício da 
competência prevista na alínea d) do n.º 1, do 
artigo 35° Lei n° 75/2013, de 12 de Setembro, na 
sua redação atual;
1.2.5. promover todos os ações necessárias à 
administração corrente do património munici-
pal e à sua conservação;
1.2.6. homologar os autos de abate ao inventá-
rio dos bens móveis incapazes ou inúteis para 
os serviços;
1.2.7. Arquivar processos de ocorrência de sinis-
tros na via pública e assinatura da correspon-
dência expedida aos interessados;
1.2.8. Gerir a carteira de seguros da Câmara em 
articulação com os respetivos serviços e a assi-
natura do que se revelar necessário para o efei-
to;
1.2.9. proceder à conferência de faturas da área 
da Divisão;
1.2.10. No âmbito da Divisão e em matéria de 
recursos humanos, praticar os seguintes atos:
III. Aprovar e alterar o mapa de férias e restan-
tes decisões relativas a férias com respeito pelo 
interesse do serviço;
Iv. Justificar faltas.
2. ratifico todos os atos praticados pelos Se-
nhores Chefes de Divisão Dr. Marcelo Moreira e 
Eng.º Nuno Silva, entre o dia 28 de outubro de 
2017 e a data do presente Despacho.
paços do Concelho de vila Nova de Gaia, 20 de 
abril de 2018
A Directora de Departamento do DpCFEF (Dr.ª 

Ana paula Guedes)

DESPACHO Nº 24/DPCFEF/2018
por necessidade de assegurar o normal funcio-
namento dos serviços do Departamento de pla-
neamento e Controlo Financeiros, nas minhas 
férias, faltas ou impedimentos, e nos termos e 
para efeitos do disposto no n° 1 do artigo 42° 
do Código do procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n°4/2015, de 7 de 
janeiro, delego as minhas competências pró-
prias e subdelegadas a:
- Sr. Eng.º Nuno Silva, Chefe de Divisão de patri-
mónio e Expropriações, na respetiva área;
- Sr. Marcelo oliveira, Chefe de Divisão de Con-
tabilidade e Tesouraria, a restante área de inter-
venção do Departamento.
paços do Concelho de vila Nova de Gaia, 20 de 
abril de 2018
A Directora de Departamento do DpCFEF (Dr.ª 
Ana paula Guedes)

DESPACHO Nº 25/DAG/2018
Considerando,
A subdelegação de competências que me fo-
ram conferidas pela Senhora Diretora Munici-
pal, Dra. Manuela Garrido, pelo Despacho n° 
22/DM-MG/2018, de 19 de abril;
Que de acordo com o estabelecido no supraci-
tado despacho de subdelegação de competên-
cias, foi-me expressamente concedida a facul-
dade de subdelegação.
Assim,
1. Subdelego nos Senhores Chefes de Divisão, a 
seguir identificados, com poderes de subdele-
gação, as seguintes competências:
1.1. No Senhor Chefe de Divisão Administrativa, 
de Atendimento e Arquivo, Dr. José António 
Moreira de Meio
1.1.1. Autorizar a passagem de certidões ou fo-
tocópias autenticadas e remessa aos interessa-
dos, relativas a processos ou documentos cons-
tantes de processos arquivados e que careçam 
de despacho ou deliberação dos eleitos locais 
com respeito pelas salvaguardas estabelecidas 
por lei;
1.1.2. Autenticar certificares documentos referi-
dos em 1.1.1;
1.1.3. proceder à eliminação de documentos nos 
termos legais e assinar a correspondência ex-
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pedida, no âmbito dos procedimentos de elimi-
nação com destino às entidades públicas com-
petentes;
1.1.4. proceder à conferência de faturas da área 
da Divisão;
1.1.5. No âmbito da Divisão e em matéria de re-
cursos humanos, praticar os seguintes atos:
I - Aprovar e alterar o mapa de férias e restan-
tes decisões
relativas a férias com respeito pelo interesse do 
serviço;
II - Justificar faltas.
1.2. No Senhor Chefe de Divisão de Sistema de 
Informação, Dr. António José Barros Lopes Ma-
chado Aires
1.2.1. proceder à conferência de faturas da área 
da Divisão;
1.2.2. No âmbito da Divisão e em matéria de re-
cursos humanos, praticar os seguintes atos:
I - Aprovar e alterar o mapa de férias e restan-
tes decisões
relativas a férias com respeito pelo interesse do 
serviço;
II - Justificar faltas.
2. ratifico os atos anteriormente praticados nas 
matérias agora subdelegadas.
3. por necessidade de assegurar o normal fun-
cionamento dos serviços do Departamento de 
Administração Geral, nas minhas férias, faltas 
ou impedimentos, e nos termos e para efeitos 
do disposto no n.º do artigo 42° do Código do 
procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n°4/2015, de 7 de janeiro, delego 
as minhas competências próprias e subdelega-
das a;
- Sr. Dr.° António José Barros Lopes Machado 
Aires, Chefe de Divisão de Sistemas de Infor-
mação, na respetiva área;
- Sr. Dr.° José António Moreira de Melo, chefe 
de Divisão Administrativa, de Atendimento e 
Arquivo, a restante área de intervenção do De-
partamento.
paços do Concelho de vila Nova de Gaia, 23 de 
abril de 2018
A Diretora do Departamento de Administração 
Geral (hermenegilda Cunha e Silva)

DESPACHO Nº 26/DAAA/2018
Considerando
A subdelegação de competências que me foi 

concedida pela Senhora Diretora de Departa-
mento, Dr.ª hermenegilda Cunha e Silva, através 
do despacho n.º 25/DAG/2018, de 23 de abril;
Que, de acordo com o estabelecido no supraci-
tado despacho de subdelegação de competên-
cias, me foi concedida expressamente a facul-
dade de subdelegação.
Assim,
1. Subdelego, de acordo com aprovação supe-
rior, na Técnica Superior Dr.ª hélia Fernandes 
Duarte rodrigues as seguintes competências:
1.1. Autorizar a passagem de fotocópias auten-
ticadas relativas a processos ou documentos 
constantes de processos arquivados e que ca-
reçam de despacho ou deliberação dos eleitos 
locais, com respeito pelas salvaguardas estabe-
lecidas por lei.
1.2. Autenticar e certificar os documentos refe-
ridos em 1.1.
2. Nas Assistentes Técnicas Anabela Almeida 
Moita, Elizabete Marisa Amorim Silva Almeida 
e paula Maria dos Santos Fonseca, no âmbito 
das funções a exercer no posto de Atendimento 
Avançado do Município, na Loja do Cidadão do 
Arrábida Shopping, as competências definidas 
em 1.1. e 1.2.
3. ratifico os atos anteriormente praticados pe-
los referidos trabalhadores nas matérias agora 
subdelegadas.
paços do Concelho de vila Nova de Gaia, 24 
abril de 2018
o Chefe de Divisão Administrativa de Atendi-
mento e Arquivo, (Dr. José Melo)

DESPACHO Nº 27/DGEF/2018
Tendo em vista acautelar o normal funciona-
mento dos serviços da Divisão de Gestão de 
Empreitadas e Fiscalização, durante a minha 
ausência, por motivo de férias, nos dias 26 e 
27 de abril, nos termos do disposto no artigo 
42.º do Código de procedimento Administra-
tivo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015 de 
7 de janeiro, delego as minhas competências 
próprias e subdelegadas na Sr.ª Eng.ª Eugénia 
Sarabanda.
paços do Concelho , 24 de abril de 2018
A Chefe de Divisão, (Isabel Carvalho)

DESPACHO Nº 28/PCM/2018
Considerando,
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Que se encontra em implementação um proje-
to de criação, no parque Biológico de Gaia, de 
um espaço de divulgação de cultura científica e 
tecnológica.
Que os Centros Ciência viva desempenham 
um papel fundamental na promoção da cultu-
ra científica e tecnológica, particularmente pela 
motivação para a aprendizagem científica que 
decorre de um contacto precoce com o conhe-
cimento científico e com os seus agentes e pro-
cessos.
Assim, com vista à constituição de uma equipa 
de trabalho para a criação de uma Escola Ciên-
cia viva no parque Biológico de Gaia, determi-
no que, os trabalhadores a seguir identificados, 
a partir da presente data, integrem a referida 
equipa.
• Francisco José Miranda Saraiva (tempo com-
pleto);
• Joaquim Moreira Peixoto (meio tempo);
• Maria Eduarda De Pinho Oliveira Luz (meio 
tempo);
• Rita Amoedo Leite Peixoto (tempo parcial - 
25%);
paços do Concelho de vila Nova de Gaia, 23 de 
abril de 2018.
o presidente da Câmara, Eduardo vítor rodri-
gues

DESPACHO Nº 29/PCM/2018
Considerando que,
o Decreto-Lei n ° 135/99, de 22 de abril, na re-
dação dada pelo Decreto-Lei n,° 74/2017, de 21 
de junho, impõe aos serviços e organismos da 
Administração pública a adoção, nos termos le-
gais aplicáveis, de mecanismos de delegação e 
subdelegação de competências que propiciem 
respostas céleres às solicitações dos utentes 
e proporcionem um pronto cumprimento de 
obrigações;
Se impõe promover e assegurar o cumprimento 
célere e eficaz das atribuições municipais em 
vigor no ordenamento jurídico, bem como in-
centivar a eficiência da gestão autárquica;
Cabe ao presidente da Câmara Municipal fixar 
as funções e competências dos vereadores e, 
bem assim, incumbi-los de tarefas específicas;
A delegação de competências que me foi con-
ferida pela Câmara Municipal de Gaia na reu-
nião de 21 de outubro de 2017 e a distribuição 

dos pelouros nos Senhores vereadores cons-
tante do meu despacho n.º 39/pCM/2017, de 23 
de outubro de 2017,
Assim,
Ao abrigo dos artigos 44°, 47° e 49° do Códi-
go do procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto-Lei n° 4/2015, de 07 de janeiro 
e no uso da competência que me é conferida 
pelo n.º 2, do artigo 36° do regime Jurídico das 
Autarquias Locais (rJAL), aprovado pela Lei n° 
75/2013, de 12 de Setembro, delego e subdele-
go, com poderes de subdelegação, no Senhor 
vice-presidente, Eng.º patrocínio Miguel vieira 
Azevedo, as seguintes competências:
1. para superintender nos serviços afetos às se-
guintes áreas;
1.1. vias municipais e obras municipais;
1.2. oficinas municipais;
1.3. reabilitação urbana, designadamente, in-
centivos financeiros e benefícios fiscais;
1.4, vila d'Este;
1.5. Coordenação da atividade dos operadores 
de telecomunicações, rede elétrica e rede de 
gás natural;
1.6. Gestão, conservação e construção de equi-
pamentos públicos;
1.7. Adjunto do presidente para a mobilidade, 
transportes e comunicações;
1.8. Adjunto do presidente para a área do pla-
neamento urbanístico e política dos Solos e Li-
cenciamento urbanístico;
1.9. projetos municipais.
2. para, no âmbito dos serviços referidos no nú-
mero anterior:
2.1. Genericamente, despachar todos os assun-
tos relativos a tais serviços e executar as deli-
berações da Câmara Municipal e os despachos 
e orientações do presidente da Câmara respei-
tantes aos mesmos;
2.2. Coordenar a atividade de natureza adminis-
trativa das áreas respeitantes as funções referi-
das na alínea anterior;
2.3. Assinar ou visar a correspondência da Câ-
mara Municipal com destino a quaisquer enti-
dades e organismos públicos ou particulares;
2.4. Emitir licenças, matrículas, livretes e trans-
ferências de propriedade e respetivos averba-
mentos;
2.5. Autorizar a restituição aos interessados de 
documentos juntos a processos (art.º 38.°, n,° 3, 
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al e) do rJAL);
2.6. Autorizar a passagem de certidões ou foto-
cópias autenticadas aos interessados, relativos 
a processos ou documentos constantes de pro-
cessos arquivados e que careçam de despacho 
ou deliberação dos eleitos locais, com respeito 
pelas salvaguardas estabelecidas por lei (art.º 
38,°, n,° 3, al g) do rJAL);
2.7. Autorizar a renovação de licenças que de-
penda unicamente do cumprimento de for-
malidades burocráticas ou similares pelos in-
teressados, bem como efetuar os respetivos 
averbamentos (art.º 38,°, n,° 3, al j) e m) do 
rJAL);
2.8. proceder a exames, registos e fixação de 
contingentes relativamente a veículos, nos ca-
sos legalmente previstos;
2.9. Exercer o controlo prévio, designadamen-
te nos domínios da construção, reconstrução, 
conservação ou demolição de edifícios, assim 
como relativamente aos estabelecimentos insa-
lubres, incómodos, perigosos ou tóxicos;
2.10. Conceder licenças de ocupação da via pú-
blica;
2.11. Executar as obras, por administração direta 
ou empreitada;
2.12. No âmbito do Código dos Contratos públi-
cos, as seguintes competências:
2.12.1. Autorizar a substituição da caução pres-
tada, prevista no artigo 294°;
2.12.2. Autorizar a liberação parcial de cau-
ções, nos termos previstos no Decreto-Lei n,° 
190/2012, de 22 de agosto, alterado pela Lei n,° 
83/2013, de 09 de dezembro;
2.12.3. promover a publicitação de modificações 
objetivas aos contratos, nas condições previs-
tas no n° 1 do artigo 315°;
2.12.4. Designar o Diretor de Fiscalização da 
obra e o seu substituto, nos termos dos n.º s, 2 
e 4 do artigo 344°;
2.12.5. Consignar os locais onde os trabalhos 
devam ser executados, nos termos dos artigos 
356° e seguintes;
2.12.6. Decidir sobre a suspensão da execução 
dos trabalhos nos casos previstos no artigo 
365° e, ainda, autorizar a suspensão de execu-
ção dos trabalhos nas condições previstas no 
artigo 367°;
2.12.7. proceder à medição de todos os traba-
lhos executados, conforme decorre do artigo 

387°;
2.12.8. Corrigir erros de medição, nas condições 
previstas no artigo 390°;
2.12.9. proceder às receções provisória e defi-
nitiva das obras previstas, respetivamente, nos 
artigos 395° e 398°;
2.12.10. Decidir sobre reclamação apresentada 
pelo empreiteiro quanto ao conteúdo da conta 
final, conforme previsto no n° 3 do artigo 401°;
2.12.11. promover as notificações relativas à or-
dem, previamente aprovada, de execução de 
trabalhos a mais, de serviços a mais e de tra-
balhos de suprimentos de erros e omissões, 
prevista respetivamente no n.º 1 do artigo 371°, 
alínea a), do n.º 3 do artigo 372°, n° 2 do artigo 
454° e n.º 1 do artigo 376°;
2.12.12. promover as notificações relativas à or-
dem previamente aprovada, de supressão de 
trabalhos ou serviços a menos, prevista no n. 1, 
do artigo 379°;
2.12.13. promover a notificação relativa à convo-
catória para a realização de vistoria para rece-
ção provisória e definitiva prevista, respetiva-
mente, no n,° 3 do artigo 394° e n.º 6 do artigo 
398°;
2.12.14. Aprovar os documentos exigidos no pro-
grama de procedimento/Convite, e entregues 
pelo adjudicatário, no âmbito das condições de 
segurança e de saúde no trabalho,
2.13. Criar, construir e gerir instalações, equipa-
mentos, serviços, redes de circulação, de trans-
portes, de energia, de distribuição de bens e 
recursos físicos integrados no património do 
município ou colocados, por lei, sob adminis-
tração municipal;
2.14. Decidir sobre o estacionamento de veícu-
los nas vias públicas e demais lugares públicos;
2.15. Estabelecer a denominação das ruas e pra-
ças das localidades e das povoações, após pa-
recer da correspondente junta de freguesia;
2.16. Estabelecer as regras de numeração dos 
edifícios.
3. Na qualidade de vereador Adjunto do presi-
dente para a área do planeamento urbanístico, 
política de solos e licenciamento urbanístico:
3.1. praticar os atos administrativos previstos no 
regime Jurídico da urbanização e Edificação 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, na sua atual redação, a seguir elen-
cados;
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3.1.1. Conceder as licenças previstas no n.º 2, do 
artigo 4°, conjugado com os artigos 23° e 88°;
3.1.2. Na fase de saneamento e apreciação li-
minar dos processos administrativos relativos 
a operações urbanísticas, apreciar e decidir as 
questões de ordem formal e processual que 
possam obstar à sua conclusão, proferir despa-
cho de rejeição liminar, bem como de aperfei-
çoamento do pedido;
3.1.3. Emitir alvarás exigidos por lei, na sequên-
cia de decisão ou deliberação que confira esse 
direito e efetuar os respetivos averbamentos;
3.1.4. Decidir sobre os pedidos de prorrogação 
de prazo de execução da obra, nos termos do 
disposto no artigo 58.°;
3.1.5. Decidir sobre a conformidade das telas fi-
nais do projeto de arquitetura, nas situações de 
não sujeição a controlo prévio municipal, para 
efeitos de concessão de autorização de utiliza-
ção;
3.1.6. Decidir sobre o pedido de concessão de 
autorização de utilização (art.º 4°, n° 5, art.º 5°, 
n.º 3, e art.º 64.° do rJuE);
3.1.7. promover a emissão de certidão compro-
vativa da verificação dos requisitos de desta-
que, nos termos do n.º 9 do artigo 6°;
3.1.8. Emitir parecer prévio, não vinculativo, so-
bre as operações urbanísticas promovidas pela 
Administração pública, nos termos previstos 
nos n.ºs 2 e 4 do artigo 7°;
3.1.9. Emitir informação prévia, nos termos e li-
mites fixados nos artigos 14°e 16°;
3.1.10. Decidir sobre o projeto de arquitetura, 
nos termos do disposto nos artigos 20° e 21°;
3.1.11. Decidir sobre os pedidos de alteração õ 
licença, de acordo com o artigo 27°;
3.1.12. proceder às notificações, nos termos e 
para os efeitos previstos no n.º 3 do artigo 65°;
3.1.13. Alterar as condições da licença da opera-
ção de loteamento desde que tal alteração se 
mostre necessária ã execução de instrumentos 
de planeamento territorial ou outros instrumen-
tos urbanísticos, nos termos previstos no artigo 
48°;
3.1.14. Emitir as certidões, nos termos previstos 
nos n.ºs 2 e 3 do artigo 49°;
3.1.15. Alterar as condições da licença ou da co-
municação prévia de obras de urbanização, nos 
termos previstos no n.º 7 do artigo 53°;
3.1.16. reforçar e reduzir o montante da caução 

destinada a garantir a boa e regular execução 
das obras de urbanização, nos termos previstos 
no n.º 4, do artigo 54°;
3.1.17. Fixar o prazo, por motivo devidamente 
fundamentado, para a execução faseada de 
obra, nos termos previstos no n,° 1 do artigo 
59°;
3.1.18. Designar a comissão para a realização de 
vistoria, nos termos do disposto no n.º 3 do ar-
tigo 65°;
3.1.19. Autorizar a certificação para efeitos de 
constituição de propriedade horizontal prevista 
no n.º 3, do artigo 66°;
3.1.20. Determinar a publicitação da emissão de 
alvará de loteamento, de acordo com o n.º 2 do 
artigo 78°;
3.1.21. proceder à apreensão do alvará cassado, 
nos termos do n,° 4 do artigo 79°;
3.1.22. Declarar a caducidade e revogar a licen-
ça, a comunicação prévia ou a autorização de 
operações urbanísticas, nos termos previstos 
nos artigos 71°, n,° 5 e 73° n.°2;
3.1.23. promover a execução de obras, nos ter-
mos previstos no artigo 84°, n. ° 1;
3.1.24. Acionar as cauções, nos termos previstos 
no artigo 84°, n.º 3;
3.1.25. proceder ao levantamento do embargo, 
nos termos previstos no artigo 84°, n.°4;
3.1.26. Emitir oficiosamente alvará, nos termos 
previstos no artigo 84°, n,°4 e 85°, n.°9;
3.1.27. Fixar prazo para a prestação de caução 
destinada a garantir a limpeza e reparação de 
danos causados em infraestruturas públicas, 
nos termos previstos no artigo 86°;
3.1.28. Decidir sobre a receção provisória e de-
finitiva das obras de urbanização, nos termos 
previstos no artigo 87°;
3.1.29. Conceder licença especial para obras 
inacabadas, nos termos do artigo 88°;
3.1.30. prestar a informação, nos termos e para 
os efeitos previstos no artigo 110°;
3.1.31. Autorizar o pagamento fracionado de ta-
xas, nos termos previstos no artigo 117°, n.º 2;
3.1.32. Manter atualizada a relação dos instru-
mentos jurídicos previstos no artigo 119°;
3.1.33. prestar informações sobre processos re-
lativos a operações urbanísticas, nos termos 
previstos no artigo 120°;
3.1.34. Enviar mensalmente os elementos esta-
tísticos para o Instituto Nacional de Estatística, 



55

 nº 90 | abril 2018 | boletim municipal

DeSpacHoS e orDenS De SerViÇo

nos termos previstos no artigo 126°;
3.1.35. Autorizar o registo de inscrição de técni-
cos (art.º 38.°, n.º 3, al c) do rJAL);
3.1.36. Autorizar termos de abertura e encerra-
mento em livros de obra (art.º 38.°, n,° 3, al d) 
do rJAL);
3.1.37. Determinar a posse administrativa com 
vista à execução de medidas de tutela da lega-
lidade urbanística (art.º 107.°);
3.1.38. Embargar e adotar as medidas de repo-
sição da legalidade, incluindo a demolição, de 
quaisquer obras, construções, edificações ou 
outras operações urbanísticas, efetuadas por 
particulares ou pessoas coletivas, nos seguin-
tes casos:
3.1.38.1. Sem licença ou em falta de qualquer 
outro procedimento de controlo prévio legal-
mente previsto ou com inobservância das con-
dições neles constantes;
3.1.38.2. Com violação das normas legais, dos 
regulamentos, de posturas municipais, de me-
didas preventivas, de normas provisórias, de 
áreas de construção prioritária, de áreas de de-
senvolvimento urbano prioritário ou de planos 
municipais de ordenamento do território plena-
mente eficazes;
3.1.39. ordenar a cessação de utilização de edi-
fícios ou frações, nos termos do disposto no ar-
tigo 109.°.
3.2. No âmbito do regime jurídico de reconver-
são urbanística das áreas urbanas de génese 
ilegal (rJruAuGI), as competências previstas 
artigos 1° 9° 19° a 26° 28°, 29° 31° 35° e 54°, da 
Lei n.º 10/2008, de 20 de fevereiro, na sua atual 
redação dada pela Lei n.º 70/2015, de 16 de ju-
lho, designadamente:
3.2.1. Delimitar o perímetro e fixar, por sua ini-
ciativa, a modalidade de reconversão das AuGI 
existentes na área do município;
3.2.2. Alterar o processo e a modalidade de re-
conversão, nos termos previstos do artigo 35.°, 
a requerimento do interessado;
3.2.3. Emitir parecer favorável relativamente à 
celebração de quaisquer atos ou negócios jurí-
dicos entre vivos de que resulte ou possa vir a 
resultar a constituição de compropriedade ou a 
ampliação do número de compartes de prédios 
rústicos.
3.3. No âmbito do regime Jurídico da instala-
ção, exploração e funcionamento dos empreen-

dimentos turísticos (rJIEFET), as competên-
cias previstas nos artigos 22°, n.º 2, ais. a), b) e 
c), 33°, n.º 2, 36°, n.º 2, 39°, n.º 1, 68°, n.º 2, 70° 
n.º 1, al. b) e art.º 75°, n,° 3, do Decreto-Lei n.º 
39/2008, de 7 de março, na sua atual redação 
dada pelo Decreto-Lei n.º 80/2017, de 30 de ju-
nho, designadamente:
3.3.1. Fixar a capacidade máxima e atribuir clas-
sificação a diversas tipologias de empreendi-
mentos turísticos, designadamente as constan-
tes das alíneas a), b) e c), do n. ° 2, do artigo 
22°;
3.3.2. proceder ã cassação e apreensão do res-
petivo alvará, quando caducada a autorização 
de utilização para fins turísticos, por iniciativa 
própria ou a pedido do Turismo de portugal, 
I.p., nos termos do n.º 2 do artigo 33° e do n,° 2 
do artigo 68,°;
3.3.3. Efetuar a auditoria de classificação, nos 
termos do n.º 2 do artigo 36°;
3.3.4, Decidir sobre a dispensa dos requisitos 
exigidos para a atribuição da classificação, nos 
termos do n.º 1 do artigo 39°;
3.3.5. proceder à reconversão da classificação, 
nos termos do n,° 3 do artigo 75°,
3.4. Exercer as competências previstas nos arti-
gos 10°, n,° 2 e 13°, n,° 5 do Dec.- Lei n,° 11/2003, 
de 18 de janeiro, designadamente:
3.4.1. Nos casos em que se preveja a realização 
de projetos de utilidade pública ou privada no 
local indicado pelo requerente para a instalação 
da sua infraestrutura de suporte, conceder uma 
autorização limitada, válida até ã realização da-
queles projetos e notificar o titular da autori-
zação para, dentro de um prazo não inferior a 
60 dias, remover integralmente a estação em 
causa;
3.4.2, Determinar a suspensão preventiva e 
imediata da utilização e funcionamento das in-
fraestruturas quando estas não cumpram os ní-
veis de referência fixados nos termos do n.º 1 do 
artigo 11,°;
3.5. Do exercício da atividade industrial e sis-
tema da indústria responsável (SIr), exercer as 
competências cuja decisão caiba à Câmara Mu-
nicipal, relativas à emissão das licenças, auto-
rizações, aprovações, registos, pareceres, atos 
permissivos ou não permissivos necessários 
à instalação e exploração do estabelecimen-
to industrial, após notificação pelo "Balcão do 
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Empreendedor”, nos termos e com os limites 
do Decreto-Lei n,° 169/2012, de 1 de agosto na 
sua redação atual dada pelo Decreto-Lei n,° 
73/2015, de 11 de maio.
3.6. Do regime jurídico do licenciamento e fis-
calização de instalações de armazenamento 
de produtos de petróleo e postos de abaste-
cimentos de combustíveis, as competências 
previstas no Decreto-Lei n.º 267/2002, de 26 
de novembro, alterado pelos Decretos-Leis n.º 
s 389/2007, de 30 de novembro, 31/2008, de 
25 de fevereiro, 195/2008, de 6 de outubro, 
217/2012, de 9 de outubro e Lei n,° 15/2015 de 
16 de fevereiro, a seguir discriminadas:
3.6.1. Decidir sobre o licenciamento dos instala-
ções de armazenamento de produtos de petró-
leo e postos de abastecimento de combustíveis 
não localizados nas redes viárias regional e na-
cional, nos termos do artigo 5.°;
3.6.2. Autorizar a execução e entrada em fun-
cionamento das redes de distribuição, objeto 
do Decreto-Lei n.º 125/97, de 23 de maio, quan-
do associadas a reservatórios de GpL com ca-
pacidade global inferior a 50m3;
3.6.3. Nomear a comissão de vistorias, nos ter-
mos do artigo 12°;
3.6.4. promover a realização de inspeções pe-
riódicas, nos termos do n.º 9 do artigo 19.°;
3.6.5. pugnar pela aplicação de medidas caute-
lares e respetiva cessação, nos termos do artigo 
20.°;
3.6.6. proceder aos processos de inquérito e ao 
registo de acidentes nas instalações bem como 
a comunicação e demais informações, às auto-
ridades responsáveis, nos termos dos artigos 
30.° e 31,°;
3.6.7. Decidir sobre reclamações, nos termos do 
artigo 33°;
3.7. Do regime jurídico de manutenção e ins-
peção de ascensores, monta-cargas, escadas 
mecânicas e tapetes rolantes, as competên-
cias previstas no artigo 7° do Decreto-Lei n.º 
320/2002 de 28 de Dezembro que, tanto po-
dem ser exercidas diretamente pelos serviços 
municipais, ou, por intermédio de entidades 
inspetoras (EI), reconhecidas pela Direção Ge-
ral de Energia (DGE), designadamente:
3.7.1. Efetuar inspeções periódicas e reinspec-
ções às instalações;
3.7.2, Efetuar inspeções extraordinárias, sempre 

que o considerem necessário, ou, a pedido fun-
damentado dos interessados;
3.7.3. realizar inquéritos a acidentes decorren-
tes da utilização ou das operações de manuten-
ção das instalações;
3.7.4, Decidir sobre todos os procedimentos ne-
cessários ao pleno exercício destas competên-
cias, incluindo a fiscalização.
3.8, Do regime jurídico das instalações despor-
tivas de uso público, as seguintes competências 
previstas no Decreto-Lei n.º 141/2009, de 16 de 
junho, com as alterações introduzidas pelo De-
creto-Lei n,° 110/2012, de 21 de maio):
3.8.1. Emitir alvará de autorização de utilização 
do prédio ou fração onde pretendem instalar-
-se as instalações desportivas;
3.8.2. Fixar a capacidade máxima de utilização 
e de acolhimento de eventual público nas ins-
talações desportivas de base, em função da 
respetiva tipologia e em conformidade com as 
normas técnicas e de segurança;
3.8.3. remeter ao IDp, I. p., até ao final do 1.° tri-
mestre de cada ano, a lista dos alvarás de auto-
rização de utilização de instalações desportivas 
emitido.
3.9. No âmbito do regime de instalação e fun-
cionamento dos recintos com diversões aquáti-
cas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 65/1997, de 
31 março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 86/2012, 
de 10 de abril, as seguintes competências:
3.9.1. Conceder alvará de autorização de utili-
zação;
3.9.2. Nomear representante para efeitos de 
vistoria, nos termos dos artigos 12.° e 21.
3.10. No âmbito do regime jurídico da instala-
ção e funcionamento dos recintos de espetá-
culos de natureza não artística, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 309/2002, de 16 de dezembro, 
com as alterações que lhe foram introduzidas 
pelo decreto-Lei n.º 204/2012, de 29 de agosto 
seguintes competências:
3.10.1. Designar dois técnicos devidamente ha-
bilitados para comporem a comissão necessá-
ria à realização de vistoria, nos termos do n.º 2 
do artigo 11.°;
3.10.2. Convocar os representantes que fazem 
parte da comissão de vistoria nos termos do n.º 
2 do artigo 11.°.
4. No âmbito da gestão dos recursos huma-
nos afetos aos serviços municipais referidos no 
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ponto 1., a competência para decidir quanto às 
seguintes matérias:
4.1. Aprovar e alterar o mapa de férias e restan-
tes decisões relativas a férias com respeito pelo 
interesse do serviço;
4.2. Justificar ou injustificar faltas;
4.3. proceder à homologação da classificação 
de serviço dos funcionários no caso em que o 
delegado não tenha sido notador.
5. revogo o meu despacho n.º 44/pCM/2011, de 
27 de outubro de 2017
6. ratifico todos os atos praticados pelo Se-
nhor vice-presidente entre o dia 23 de outubro 
de 2017 e a data do presente Despacho.
paços do Concelho de vila Nova de Gaia, 27 de 
abril de 2018
o presidente da Câmara (Eduardo vitor rodri-
gues)

DESPACHO Nº 30/PCM/2018
poNTE D. ANTÓNIo FrANCISCo DoS SAN-

ToS
A construção da ponte D. António Francisco 
dos Santos, entre Campanhã e oliveira do Dou-
ro, é um projeto prioritário para o Município de 
vila Nova de Gaia.
A sua apresentação pública evidenciou o tra-
balho desenvolvido por ambos os municípios 
e o compromisso na prossecução do mesmo, 
tendo sido criadas todas as condições técnicas 
e financeiras para o efeito.
Este projeto acentua a vontade de desenvolver 
o concelho na sua orla ribeirinha, dando coe-
rência ao trabalho de requalificação no âmbito 
do projeto "Encostas do Douro", criando os ele-
mentos estruturantes valorizadores do territó-
rio e das sinergias com o porto.
redesenhar a cidade, valorizar territórios ou-
trora desqualificados, potenciar o crescimento 
sustentável dos territórios confinantes com o 
rio Douro são, por si só, objetivos estratégicos 
bem relevantes.
o sucesso do trabalho decorrerá da vontade 
política já bem evidenciadas, mas também da 
equipa que desenvolverá as diversas e comple-
xas etapas.
para a constituição desta equipa de projeto da 
ponte D. António Francisco dos Santos, sob a 
minha coordenação direta e com a participação 
do Senhor vice-presidente, Eng.º patrocínio 

Azevedo e do vereador Arq.º valentim Miranda, 
elenco as seguintes pessoas:
- Dra. Manuela Garrido, Diretora Municipal de 
Administração e Finanças
- Dra. Gabriela Maia, Diretora de Departamento 
da Contratação
- Dra. Carla Dias, Chefe de Divisão de Coorde-
nação, Assessoria Jurídica e regulamentação 
Municipal
- Eng.ª Dora Maia, Diretora Municipal de Infraes-
truturas e Espaços públicos
- Eng.ª Luísa Aparício, Diretora Municipal de ur-
banismo e Ambiente.
Esta equipa terá ainda apoio externo direto do 
Dr. Tiago Sousa D'Alte e do Dr. pedro Mota e 
Costa.
vila Nova de Gaia, 27 de Abril de 2018
o presidente, (Eduardo vítor rodrigues)

C.2. OrDENS DE SErViÇO

OrDEM DE SErViÇO N. 8/2018
Considerando que a delegação e subdelegação 
de competências constituem instrumentos pri-
vilegiados de gestão, porquanto propiciam a 
redução de circuitos de decisão e uma gestão 
mais célere e desburocratizada, delego nos tra-
balhadores a seguir identificados as competên-
cias inerentes aos seguintes cargos:
• Para o cargo de Diretor do Parque Zoológico, 
o Dr. henrique Nepomuceno Alves, licenciado 
em Biologia;
• Para o cargo de Responsável Técnico do Par-
que Zoológico, o Eng.º hugo oliveira, licencia-
do em Engenharia Zootécnica;
• Para o cargo de Médico Veterinário Responsá-
vel do parque Zoológico, a Dra. vanessa Soeiro;
• Para o cargo de Diretor da Reserva Natural 
Local do Estuário do Douro, o Dr. henrique Ne-
pomuceno Alves;
• Para o cargo de Responsável do Centro de 
recuperação de Fauna, a Dra. Sara Lóio, Médica 
veterinária, mantendo-se a Dra. vanessa Soeiro 
como Médica veterinária responsável;
Município de vila Nova de Gaia, 9 de abril de 
2018
o presidente da Câmara, (Eduardo vítor rodri-
gues)
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EDT-CMVNG/2018/171
INICIo Do proCEDIMENTo DE rEvISÃo Do 
rEGuLAMENTo CoNDuCENTE À ELABorA-
çÃo DE uM Novo rEGuLAMENTo DE TAXAS 
E ouTrAS rECEITAS Do MuNICÍpIo DE vILA 
NovA DE GAIA - puBLICITAçÃo Do INÍCIo 
Do proCEDIMENTo E pArTICIpAçÃo pro-
CEDIMENTAL 
Eduardo vítor rodrigues, presidente da Câma-
ra Municipal de vila Nova de Gaia, torna públi-
co, no uso das competências conferidas pela 
alíneas b) e t) do n.º 1 do artigo 35.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, e em cumprimento 
do disposto no n.º 1 do artigo 98.º do Código de 
procedimento Administrativo (CpA), aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, que 
esta Câmara Municipal, em reunião pública rea-
lizada no dia 19 de março de 2018, deliberou ini-
ciar o procedimento conducente à elaboração 
de um novo regulamento de Taxas e outras 
receitas do Município de vila Nova de Gaia.
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 elaboração de um novo re-
gulamento de Taxas e outras receitas do Mu-
nicípio, 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, 29 de 
março de 2018
o presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de Gaia (Eduardo vítor rodrigues)
Data de publicitação: 04/04/2018

EDT-CMVNG/2018/172
ABErTurA Do proCEDIMENTo DE ALTErA-
çÃo Do rEGuLAMENTo MuNICIpAL DE ur-
BANIZAçÃo E EDIFICAçÃo - puBLICITAçÃo 
Do INÍCIo Do proCEDIMENTo E pArTICIpA-
çÃo proCEDIMENTAL
Eduardo vítor rodrigues, presidente da Câma-
ra Municipal de vila Nova de Gaia, torna públi-
co, no uso das competências conferidas pela 

alíneas b) e t) do n.º 1 do artigo 35.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de 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 19 de março de 2018, deliberou 
iniciar o procedimento tendente à alteração do 
regulamento Municipal de urbanização e Edi-
ficação.
Mais se torna público, que todos aqueles que 
reúnam os requisitos previstos no artigo 68.º do 
CpA poderão constituir-se como interessados 
no presente procedimento e apresentar contri-
butos para a alteração do regulamento Muni-
cipal de urbanização e Edificação no prazo de 
10 dias úteis, a contar da data da publicação 
do presente Edital, através de requerimento es-
crito dirigido ao Exmo. Senhor presidente da 
Câmara Municipal de vila Nova de Gaia, com 
as menções constantes no artigo 102.º do CpA 
e remetido para o endereço eletrónico etrm@
cm-gaia.pt, ou entregue no Gabinete de Apoio 
ao Munícipe.
vila Nova de Gaia, paços do Município, 29 de 
março de 2018
o presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de Gaia (Eduardo vítor rodrigues)
Data de publicitação: 04/04/2018

EDT-CMVNG/2018/173
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 
FErNANDo ESTANISLAu GoMES pErEIrA, 
com última morada conhecida na rua Luís de 
Camões, n.º 68 – 1.º - Santa Marinha, 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 12/02/2018, ao abrigo do art.º 164º do 
Código da Estrada, da rua Dr. Ilídio Sardoeira, 
freguesia de Santa Marinha, para o Estaleiro 
Municipal, sito na rua do passadouro, Fregue-
sia da Madalena, o veículo Ligeiro de passagei-
ros, marca NISSAN, modelo ALMErA, matrícula 
72-24-hD, por se encontrar estacionado em in-
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fração ao art.º163º 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 fez o presente Edital que vai 
ser afixado num dos escaparates existentes no 
átrio dos paços do Concelho, e um outro para 
ser publicitado no Boletim Municipal.
proc. n.º 110/DpM/vA/2018
N/ ref.ª: SAI-pMvNG/2018/850
vila Nova de Gaia, 21-03-2018 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 04/04/2018

EDT-CMVNG/2018/174
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo - ruA 
Dr. ALFrEDo MAGALhÃES, oLIvEIrA Do 
Douro
Manuel António Correia Monteiro, vereador da 
Câmara Municipal de vila Nova de Gaia,
TorNA pÚBLICo que, por deliberação da 
Exma. Câmara Municipal, tomada na reunião de 
19 de Março de 2018, foi aprovada a seguinte 
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo:
- Implementação do sinal C9 - trânsito proibido 
a veículos de altura superior 3,80 metros.
para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de Gaia, 03 de Abril de 2018  
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 04/04/2018

EDT-CMVNG/2018/177
(proc. 1280/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 artigo 112º do Código de proce-
dimento Administrativo (aprovado pelo Decre-
to-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da afi-
xação do presente Edital, e em cumprimento do 
despacho proferido pelo Senhor vereador do 
pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Manuel 
Monteiro, em 06/02/2018, ao abrigo da sub-
delegação de competências constante do des-
pacho n. 47/pCM/2017 de 27 de outubro, o(s) 
proprietário(s), arrendatário(s), usufrutuário(s) 
e demais titulares de direitos reais sobre o terre-
no, sito na rua Dona Amélia Margarida Borges, 
contíguo ao nº 404, Freguesia de Avintes, deste 
município, da intenção de ordenar a execução 
dos trabalhos de limpeza, corte de material ve-
getal existente e remoção dos resíduos sobran-
tes, verdes ou outros quaisquer, do seu terreno, 
em cumprimento do disposto nos artigos 33.º 
e 49.º, alínea b), ambos do regulamento Muni-
cipal de resíduos Sólidos urbanos e Limpeza 
pública de vila Nova de Gaia, concedendo-lhe, 
para o efeito, o prazo de 15 dias. 
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 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. 
As quantias relativas às despesas realizadas no 
âmbito da execução coerciva, incluindo quais-
quer indemnizações ou sanções pecuniárias, 
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que a administração tenha de suportar para o 
efeito, são de conta dos infratores. 
Ao prazo aqui fixado acresce uma dilação de 
30 dias. 
Mais se adverte para a obrigatoriedade de, em 
cumprimento do disposto nos nºs 2, do artigo 
15º do Decreto-lei nº 124/2006 de 28 de junho, 
e no período referido no nº 1 do art.º 153 da Lei 
nº 144/2017 de 29/12 (até 15 de Março de 2018), 
proceder à gestão de combustíveis de acordo 
com as normas constantes do anexo ao referi-
do Decreto-lei, isto sob pena de constatado o 
incumprimento da referida gestão de combus-
tíveis, proceder esta edilidade, em última ratio, 
e por moto próprio, à realização dos trabalhos 
de gestão de combustíveis em falta com custos 
a cargo dos infratores.
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(1280/SAL/2017) poderá ser consultado junto 
da Divisão de Fiscalização e Contraordenações, 
no edifício da Gaiurb – urbanismo e habitação, 
EM, sito no Largo Aljubarrota, 13 (ao Cais de 
Gaia), em dias úteis, no horário compreendido 
entre as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 
16:00. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: INT-CMvNG/2018/8552
vila Nova de Gaia, 03-12-2018 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 05/04/2018

EDT-CMVNG/2018/178
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 07 respeitante 
à reunião ordinária realizada no dia 2 de abril 
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, 4 de abril de 2018.
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 06/04/2018

EDT-CMVNG/2018/179
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 6 respeitante à reunião 
pública realizada no dia 19 de março de 2018, 
aprovada nos termos do disposto no art.º 27º 
do CpA, no nº. 3 do art.º 57º da Lei nº 75/2013, 
de 12 de setembro, bem como do nº. 1, do art.º 
11º do regimento desta Câmara Municipal, apro-
vado pelo Executivo na reunião de 2017/10/21.
por ser verdade e a fim de ser tornada pública 
se fez o presente Edital que vai ser afixado no 
átrio Municipal, estando a respetiva ata exposta 
para consulta, junto do balcão de informação. 
vila Nova de Gaia, 5 de abril de 2018.
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 06/04/2018

EDT-CMVNG/2018/182
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 44/94
(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 8 
de março de 2018, e nos termos do disposto no 
artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, com as sucessivas alterações, que foi 
apresentado um pedido de alteração da licença 
de loteamento n.º 44/94 para o lote n.º 41, re-
querido em nome de huGo MIGuEL DA CoSTA 
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oLIvEIrA, que tem como objetivo a ampliação 
da área de implantação da habitação, de 84m2 
para 91m2 e consequente ampliação da área de 
construção, de 168m2 para 182m2 e a definição 
de anexos, destinados a garagem e arrumos, 
com 71,50m2.
para efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
27.º ficam os proprietários dos lotes constantes 
do referido alvará de loteamento notificados 
para se pronunciarem sobre a alteração indica-
da, no prazo de 10 dias.
o processo n.º 4496/17 estará disponível 
para consulta, no Serviço de Atendimento 
da GAIurB, E.M., nos dias úteis, das 9.00h às 
16.30h.
o vice-presidente, (Eng.º patrocínio Azevedo) 

Data de publicitação: 10/04/2018

EDT-CMVNG/2018/183
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 1/84
(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 
15 de março de 2018, e nos termos do dispos-
to no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16 de dezembro, com as sucessivas alterações, 
que foi apresentado um pedido de alteração da 
licença de loteamento n.º 1/84 para os lotes 5 e 
6, requerido em nome de ENvIAGro EMprESA 
DE INvESTIMENToS FINANCEIroS E CoMEr-
CIAIS LDA, que tem como objetivo a definição 
de cave nos lotes 5 e 6 e a anulação do volume 
anexo no lote 6.
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 784/18 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: 14/04/2018

EDT-CMVNG/2018/186
(proc.20/vT/2018)

Dr. TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Dire-
tor do Departamento da polícia Municipal, da 
Câmara Municipal de vila Nova de Gaia, no uso 
das competências subdelegadas pelo despacho 
n.º 58/vMM/2017, de 9 de novembro, do Senhor 
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vereador do pelouro da Fiscalização Municipal 
e vistorias Administrativas, com competência 
subdelegada pelo despacho n.º 47/pCM/2017, 
de 27 de outubro, proferido pelo Senhor presi-
dente da Câmara, com competência conferida 
pela Câmara Municipal, na reunião de Câmara 
de 21 de outubro de 2017.
FAZ SABEr, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº 1 do artigo 112.º do Código de procedi-
mento Administrativo, aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 4/2015, de 7 de Janeiro, através da afi-
xação do presente Edital, aos proprietários da 
edificação sita na rua de Trás, n.º 114, freguesia 
de Santa Marinha e São pedro da Afurada, vila. 
N. Gaia, de que, no âmbito do processo Admi-
nistrativo nº 20/vT/2018, foi pelo despacho do 
Senhor vereador do pelouro da Fiscalização 
Municipal e vistorias Administrativas, Dr. Ma-
nuel Monteiro, de 07/03/2018, determinada a 
realização de uma vistoria à referida edificação, 
a título oficioso, nos termos e para os efeitos do 
disposto nos artigos 89.º e seguintes do Decre-
to-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na reda-
ção que lhe é conferida pela legislação subse-
quente, com vista à avaliação do seu estado de 
conservação.
A vistoria tem como fundamento o facto, de 
em análise prévia sucinta efetuada no local por 
técnico municipal, se ter apurado que aquela 
edificação apresenta patologias suscetíveis de 
comprometerem as suas condições de salubri-
dade, segurança e arranjo estético, nomeada-
mente:
• Edifício abandonado e devoluto e em mau es-
tado de conservação;
• A água da cobertura voltada a nascente, en-
contra-se com a estrutura deformada; e o seu 
revestimento com muitas telhas partidas, ra-
chadas, deslocadas e em risco de queda para a 
via pública.
Essa vistoria, terá lugar no próximo dia 28 de 
maio de 2018, pelas 09h45m, sendo que, de 
acordo com o n.º 3 do art.º 90.º daquele diplo-
ma legal, poderá, caso se pretenda, até à vés-
pera da data da sua realização, ser indicado um 
perito para intervir na mesma e/ou formular 
quesitos que pretenda ver respondidos pelos 
técnicos nomeados.
Face ao exposto, solicita-se que, se digne (m) 
estar presente (s) no referido local, no dia e pe-

ríodo indicados.
N/ ref.ª: INT-CMvNG/2018/10056
vila Nova de Gaia, 21-03-2018 15:55:00 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 14/04/2018

EDT-CMVNG/2018/187
TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento de policia Municipal, no uso das 
competências subdelegadas pelo Exmo. Se-
nhor vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despa-
cho n.º 58/vMM/2017 de 09 de Novembro:
Faz saber, que nos termos do art.º 166º do Có-
digo da Estrada, fica por este meio notificado 
pAuLo JorGE QuEIrÓS ALMEIDA, com últi-
ma morada conhecida na rua Castanheira do 
ribatejo, 415 – 2º E - Avintes, na qualidade de 
proprietário conforme consta na Conservató-
ria do registo de Automóveis, de que a polícia 
Municipal de vila Nova de Gaia removeu no dia 
21/02/2018, ao abrigo do art.º 164º do Código 
da Estrada, da rua Castanheira do ribatejo, 
freguesia de Avintes, para o Estaleiro Municipal, 
sito na rua do passadouro, Freguesia da Ma-
dalena, o veículo Ligeiro de passageiros, marca 
Daewoo, modelo Lanos, matrícula 71-07-pL, por 
se encontrar estacionado em infração ao art.
º163º do Código da Estrada
Dispõe a notificada do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do 
presente Edital, para a reclamação do referido 
veículo, sob pena do mesmo ser considerado 
abandonado e adquirido pela Autarquia, con-
forme o previsto no n.º 4 do art.º 165.º do Có-
digo da Estrada, com as consequências daí re-
sultantes
E para constar se faz o presente Edital que vai 
ser afixado no escaparate do átrio dos paços 
do Concelho
proc. 126/DpM/vA/2018
N/ ref.ª: SAI-pMvNG/2018/981
vila Nova de Gaia, 05-04-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 12/04/2018

EDT-CMVNG/2018/188
(proc. 141/SAL/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.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 
do nº.1 e nº.3, do art. 112º do Código de procedi-
mento Administrativo (aprovado pelo Decreto-
-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da afixa-
ção do presente Edital, e em cumprimento do 
despacho proferido pelo Senhor vereador do 
pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Manuel 
Monteiro, em 06/03/2018, ao abrigo da sub-
delegação de competências constante do des-
pacho n. 47/pCM/2017 de 27 de outubro, o(s) 
proprietário(s), arrendatário(s), usufrutuário(s) 
e demais titulares de direitos reais sobre o ter-
reno, sito rua presa da regueira, junto ao nº 70, 
da união de Freguesias de Serzedo e perosi-
nho, deste município, da intenção desta autori-
dade administrativa ordenar, a execução, a pro-
mover no prazo de 15 dias úteis, do corte/abate 
das árvores de médio/grande porte e limpeza 
dos arbustos, silvas, fetos e outras variedades 
de vegetação e demais resíduos, existentes no 
referido terreno, promovendo, entre outros, a 
proliferação de insetos e animais rastejantes, e 
constituindo, por conseguinte, um foco de insa-
lubridade e de insegurança (risco de incêndio) 
no local, em violação do disposto no art.º 33.º 
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. 

resulta ademais, do disposto na alínea b) do 
art.º 49.º, do referido regulamento, que a ma-
nutenção em quintais, pátios, logradouros e 
terrenos contíguos ou próximos dos prédios, 
de árvores, arbustos, silvados, sebes ou resí-
duos de qualquer espécie, que possam consti-
tuir perigo de incêndio e ou de saúde pública, 
constitui infração contraordenacional, passível 
de coima graduada de uma vez até um máximo 
de cinco vezes o salário mínimo nacional.
Mais se notifica que, de acordo com o dispos-
to nos artigos 121.º e 122.º, do Código de pro-
cedimento Administrativo, dispõe(m) de 10 
dias úteis para apresentar as alegações, que 
entender(em) por convenientes, face ao teor da 
intenção, que ora lhe(s) veio a ser comunicada. 
Caso não sejam apresentadas alegações por 
escrito, no prazo de 10 dias úteis, a contar da 
presente notificação, a intenção agora comuni-
cada converter-se-á automaticamente em or-
dem efetiva, devendo cumprir com o determi-
nado no prazo que lhe foi concedido.
Mais se notifica que, após o decurso do prazo 
concedido para o efeito, e constatada a manu-
tenção da situação de insalubridade e insegu-
rança detetada, nos termos e para os efeitos do 
disposto no n.º 2 do art.º 149.º e ss. do DL n.º 
442/91, de 15 de novembro, alterado pelo DL n.º 
61/96, de 31/01, aplicável por força do disposto 
no art.º 6.º, do DL n.º 4/2015, de 07/01, será to-
mada posse administrativa do terreno com vis-
ta à execução coerciva dos trabalhos. 
As quantias relativas às despesas realizadas no 
âmbito da execução coerciva, incluindo quais-
quer indemnizações ou sanções pecuniárias, 
que a administração tenha de suportar para o 
efeito, são de conta dos infratores. 
Ao prazo aqui fixado acresce uma dilação de 
30 dias. 
Mais se adverte para a obrigatoriedade de nos 
termos do disposto no nº 2 do artigo 15º do 
Decreto-lei nº 124/2006 de 28 de junho, e no 
período referido no nº 1, do artigo 153º, da Lei 
nº 114/2017, de 29/12 (até 15 de março de 2018) 
proceder à execução da competente faixa de 
gestão de combustíveis, sob pena de, consta-
tada a respetiva inexecução, proceder esta edi-
lidade, de forma coerciva e com custos a seu 
cargo, à sua realização.
Informa-se, por fim, que o presente processo 
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(141/SAL/2018) poderá ser consultado junto da 
Divisão de Fiscalização e Contraordenações, no 
edifício da Gaiurb – urbanismo e habitação, EM, 
sito no Largo Aljubarrota, 13 (ao Cais de Gaia), 
em dias úteis, no horário compreendido entre 
as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 16:00. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: INT-CMvNG/2018/9828
vila Nova de Gaia, 20-03-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 12/04/2018

EDT-CMVNG/2018/189
(proc. 1370/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.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 07/03/2018, o(s) proprietário(s), 
arrendatário(s), usufrutuário(s) e demais titula-
res de direitos reais sobre o terreno, sito frente 
ao nº 172, da rua do Colégio, da união de Fre-
guesias de pedroso e Seixezelo, deste municí-
pio, da intenção desta autoridade administrati-
va ordenar, a execução, a promover no prazo de 
15 dias úteis, da limpeza da vegetação e demais 
resíduos, existentes no referido terreno, promo-
vendo, entre outros, a proliferação de insetos e 
animais rastejantes, e constituindo, por conse-
guinte, um foco de insalubridade e de insegu-
rança (risco de incêndio) no local, em violação 
do disposto no art.º 33.º do regulamento Mu-

nicipal de resíduos Sólidos urbanos e Limpeza 
pública do Município de vila Nova de Gaia. 
Com efeito, decorre do disposto no citado art.º 
33.º, que é proibida a existência de árvores, ar-
bustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou quais-
quer resíduos nos terrenos ou logradouros dos 
prédios rústicos ou urbanos quando constituam 
perigo de incêndio ou para a saúde pública, 
sendo que, de acordo com o disposto na alínea 
b) do art.º 49.º, do citado regulamento, consti-
tui contraordenação, passível de coima gradua-
da de uma vez até um máximo de cinco vezes o 
salário mínimo nacional. 
Mais se comunica que, de acordo com o dis-
posto nos art.ºs 121.º e 122.º, do Código de pro-
cedimento Administrativo, dispõe(m) de 10 
dias úteis para apresentar as alegações, que 
entender(em) por convenientes, face ao teor da 
intenção, que ora lhe(s) veio a ser comunicada. 
Caso não sejam apresentadas alegações por 
escrito, no prazo de 10 dias úteis, a contar da 
presente notificação, a intenção agora comuni-
cada converter-se-á em ordem efetiva, deven-
do cumprir com o determinado no prazo que 
lhe foi concedido. 
Mais se notifica que, após o decurso do prazo 
concedido para o efeito, e constatada a manu-
tenção da situação de insalubridade e insegu-
rança detetada, nos termos e para os efeitos do 
disposto no n.º 2 do art.º 149.º e ss. do DL n.º 
442/91, de 15 de novembro, alterado pelo DL n.º 
61/96, de 31/01, aplicável por força do disposto 
no art.º 6.º, do DL n.º 4/2015, de 07/01, será to-
mada posse administrativa do terreno com vis-
ta à execução coerciva dos trabalhos.
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 
(1370/SAL/2016) poderá ser consultado junto 
da Divisão de Fiscalização e Contraordenações, 
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no edifício da Gaiurb – urbanismo e habitação, 
EM, sito no Largo Aljubarrota, 13 (ao Cais de 
Gaia), em dias úteis, no horário compreendido 
entre as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 
16:00. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: INT-CMvNG/2018/10441
vila Nova de Gaia, 23-03-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 12/04/2018

EDT-CMVNG/2018/190
(proc. 1125/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 07/03/2018 , ao abrigo da sub-
delegação de competências constante do des-
pacho n. 47/pCM/2017 de 27 de outubro, o(s) 
proprietário(s), arrendatário(s), usufrutuário(s) 
e demais titulares de direitos reais sobre o ter-
reno, sito na rua da presa, junto ao nº 51, da 
união de Freguesias de Serzedo e perosinho, 
deste município, da intenção desta autoridade 
administrativa ordenar, a execução, a promover 
no prazo de 15 dias úteis, da limpeza da vege-
tação e demais resíduos, existentes no referido 
terreno, promovendo, entre outros, a prolifera-
ção de insetos e animais rastejantes, e consti-
tuindo, por conseguinte, um foco de insalubri-
dade e de insegurança (risco de incêndio) no 

local, em violação do disposto no art.º 33.º do 
regulamento Municipal de resíduos Sólidos 
urbanos e Limpeza pública do Município de 
vila Nova de Gaia. 
Com efeito, decorre do disposto no citado art.º 
33.º, que é proibida a existência de árvores, ar-
bustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou quais-
quer resíduos nos terrenos ou logradouros dos 
prédios rústicos ou urbanos quando constituam 
perigo de incêndio ou para a saúde pública, 
sendo que, de acordo com o disposto na alínea 
b) do art.º 49.º, do citado regulamento, consti-
tui contraordenação, passível de coima gradua-
da de uma vez até um máximo de cinco vezes o 
salário mínimo nacional. 
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 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 automaticamente em or-
dem efetiva, devendo cumprir com o determi-
nado no prazo que lhe foi concedido.
Mais se notifica que, após o decurso do prazo 
concedido para o efeito, e constatada a manu-
tenção da situação de insalubridade e insegu-
rança detetada, nos termos e para os efeitos do 
disposto no n.º 2 do art.º 149.º e ss. do DL n.º 
442/91, de 15 de novembro, alterado pelo DL n.º 
61/96, de 31/01, aplicável por força do disposto 
no art.º 6.º, do DL n.º 4/2015, de 07/01, será to-
mada posse administrativa do terreno com vis-
ta à execução coerciva dos trabalhos. 
As quantias relativas às despesas realizadas no 
âmbito da execução coerciva, incluindo quais-
quer indemnizações ou sanções pecuniárias, 
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que a administração tenha de suportar para o 
efeito, são de conta dos infratores. 
Ao prazo aqui fixado acresce uma dilação de 
30 dias. 
Mais se adverte para a obrigatoriedade de, em 
cumprimento do disposto no nº 2 do artigo 15º 
do Decreto-lei nº 124/2006 de 28 de junho, e 
no período referido no nº 1, do artigo 153º, da 
Lei nº 114/2017, de 29/12 (até 15 de março de 
2018) proceder à execução da competente fai-
xa de gestão de combustíveis de acordo com 
as normas constantes do anexo ao referido De-
creto-lei, sob pena de constatada a respetiva 
inexecução, proceder esta edilidade, de forma 
coerciva e com custos a seu cargo, à sua reali-
zação.
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(1125/SAL/2017) poderá ser consultado junto 
da Divisão de Fiscalização e Contraordenações, 
no edifício da Gaiurb – urbanismo e habitação, 
EM, sito no Largo Aljubarrota, 13 (ao Cais de 
Gaia), em dias úteis, no horário compreendido 
entre as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 
16:00. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: INT-CMvNG/2018/10668
vila Nova de Gaia, 26-03-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 12/04/2018

EDT-CMVNG/2018/191
(proc. 1056/SAL/2017)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de Gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 
do n.º 1 e no n.º 3 do artigo 112.º do Código de 
procedimento Administrativo, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, atra-
vés da afixação do presente Edital e em cum-
primento do despacho proferido pelo Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Municipal, 
Dr. Manuel Monteiro, em 22/02/2018, ao abri-
go da subdelegação de competências cons-
tante do despacho n.º 47/pCM/2017 de 27 de 
outubro, o(s) proprietário(s), arrendatário(s), 
usufrutuário(s) e demais titulares de direitos 
reais sobre o terreno, sito na TrAvESSA Dr. 
MANuEL rAMoS, junto ao N.º 271/A, freguesia 
de GrIJÓ E SErMoNDE, deste município, da in-
tenção desta autoridade administrativa ordenar 
a execução de trabalhos de limpeza, corte de 
material vegetal existente e remoção dos resí-
duos sobrantes, verdes ou outros quaisquer, do 
terreno de que é legal detentor(a), em cumpri-
mento do disposto nos artigos 33.º e 49.º, alínea 
b), do regulamento Municipal de resíduos Só-
lidos urbanos e Limpeza pública de vila Nova 
de Gaia, concedendo-lhe, para o efeito, o prazo 
de 15 dias.
Com efeito, decorre do disposto no sobredito 
artigo 33.º que é proibida a existência de árvo-
res, arbustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou 
quaisquer resíduos nos terrenos ou logradouros 
dos prédios rústicos ou urbanos quando consti-
tuam perigo de incêndio ou para a saúde públi-
ca, cuja violação, de acordo com o disposto na 
alínea b) do artigo 49.º do citado regulamento, 
constitui contraordenação, passível de coima 
graduada de uma vez até um máximo de cinco 
vezes o salário mínimo nacional. 
Mais se informa que, de acordo com o disposto 
nos art.ºs 121.º e 122.º, nº. 1, do Código de pro-
cedimento Administrativo (CpA), dispõe de 10 
dias úteis para apresentar, por escrito, as ale-
gações que entender por convenientes, face ao 
teor da intenção que agora lhe é comunicada. 
Caso não sejam apresentadas alegações por 
escrito no prazo de 10 dias úteis, a contar da 
presente notificação, a intenção agora comuni-
cada converter-se-á automaticamente em or-
dem efetiva, à qual deverá dar cumprimento no 
prazo de 15 dias úteis, que lhe veio a ser conce-
dido.
Mais se notifica que, após o decurso do prazo 
de 15 dias sem que se mostre cumprida a ordem, 
promover-se-á a tomada de posse administra-
tiva do imóvel com vista à execução coerciva 
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da ordem proferida e incumprida, nos termos 
do disposto no n.º 2 do artigo 149.º e seguintes 
do Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, 
ainda aplicável por força do disposto no artigo 
6.º do novo Código de procedimento Adminis-
trativo.
A posse administrativa é realizada pelos servi-
ços municipais competentes para o efeito, me-
diante a elaboração de um auto de posse onde, 
para além de se identificar o ato aqui expresso, 
se especificam demais elementos que se reve-
lem por pertinentes elencar.
Mais se adverte que os custos e todas as quan-
tias relativas às despesas a realizar no âmbito 
da execução coerciva, incluindo quaisquer in-
demnizações ou sanções pecuniárias que a au-
toridade administrativa careça de suportar para 
o efeito, serão imputados ao(à)(s) infrator(a)
(s). 
Ao prazo ora fixado acresce uma dilação de 30 
dias, em cumprimento do disposto na alínea c) 
do n.º 1 do artigo 88.º do Código de procedi-
mento Administrativo. 
Caso opte(m) por proceder à limpeza volun-
tária do terreno, deverá(ão) comunicá-lo, por 
qualquer meio, aos serviços de fiscalização da 
Divisão de Fiscalização e Contraordenações 
deste município.
Mais se adverte para a obrigatoriedade de, em 
cumprimento do disposto no nº 2, do art.º 15º, 
do Decreto-Lei nº 124/2006 de 28/06, e no 
período indicado, no nº 1 do art.º 153 da Lei nº 
114/17 de 29/12 (até 15 de Março) procederem 
à execução da necessária faixa de gestão de 
combustível de acordo com as normas contan-
tes do anexo do referido Decreto-Lei, isto sob 
pena de constatado o incumprimento da referi-
da gestão de combustível, proceder esta edili-
dade, por fim, e por moto próprio, à realização 
dos trabalhos de gestão de combustível em fal-
ta com custos a seu cargo.
Ao abrigo do disposto no artigo 122.º do Có-
digo de procedimento Administrativo pode-
rá o processo de fiscalização n.º proc. 1056/
SAL/2017 ser consultado nas instalações da Di-
visão de Fiscalização e Contraordenações, sitas 
no Largo de Aljubarrota, 13 (edifício GAIurB, 
em frente ao Cais de Gaia), união de Fregue-
sias de Santa Marinha e São pedro da Afurada, 
em dias úteis, no horário compreendido entre 

as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 16:00. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: INT-CMvNG/2018/9770
vila Nova de Gaia, 20-03-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 12/04/2018

EDT-CMVNG/2018/193
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 ao abrigo do art.º 166º do Có-
digo da Estrada, fica por este meio notificada 
ENErESMAS, LDA, com última sede conhecida 
na rua Luis de Camões, 157 – Santa Marinha, 
na qualidade de proprietária conforme consta 
na Conservatória do registo de Automóveis, 
de que a polícia Municipal de vila Nova de Gaia 
removeu no dia 12/02/2018, ao abrigo do art.º 
164º do Código da Estrada, da rua da Ferven-
ça, freguesia de Santa Marinha, para o Estaleiro 
Municipal, sito na rua do passadouro, Fregue-
sia da Madalena, o veículo Ligeiro de Mercado-
rias, marca Seat, modelo Ibiza, matrícula 71-45-
EJ, por se encontrar estacionado em infração 
ao art.º163º do Código da Estrada.
Dispõe a notificada do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do 
presente Edital, para a reclamação do referido 
veículo, sob pena do mesmo ser considerado 
abandonado e adquirido pela Autarquia, con-
forme o previsto no n.º 4 do art.º 165.º do Có-
digo da Estrada, com as consequências daí re-
sultantes
E para constar se faz o presente Edital que vai 
ser afixado no escaparate do átrio dos paços 
do Concelho
proc. nº102/DpM/vA/2018
N/ ref.ª: SAI-pMvNG/2018/982
vila Nova de Gaia, 05-04-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 13/04/2018
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EDT-CMVNG/2018/194
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 
DANILo MArIANo DoS SANToS, com última 
morada conhecida no Largo Estevão Torres, n.º 
563 - Mafamude, na qualidade de proprietário 
conforme consta na Conservatória do registo 
de Automóveis, de que a polícia Municipal de 
vila Nova de Gaia removeu no dia 31/01/2018, 
ao abrigo do art.º 164º do Código da Estrada, 
da rua da Devesa, freguesia de oliveira do 
Douro, para o Estaleiro Municipal, sito na rua 
do passadouro, Freguesia da Madalena, o veí-
culo Ligeiro de passageiros, marca opel mode-
lo Astra, matrícula 28-13-Fu, por se encontrar 
estacionado em infração ao art.º163º do Código 
da Estrada.
Dispõe o notificado do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do 
presente Edital, para a reclamação do referido 
veículo, sob pena do mesmo ser considerado 
abandonado e adquirido pela Autarquia, con-
forme o previsto no n.º 4 do art.º 165.º do Có-
digo da Estrada, com as consequências daí re-
sultantes.
E para constar se faz o presente Edital, que vai 
ser afixado num dos escaparates existente no 
átrio dos paços do Concelho, e publicitado no 
Boletim Municipal.
proc. n.º 043/DpM//vA/2018
N/ ref.ª: SAI-pMvNG/2018/979
vila Nova de Gaia, 05-04-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 13/04/2018

EDT-CMVNG/2018/195
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 notificada 
“CASoLAuTo – CoMÉrCIo DE ACESSÓrIoS 
AuTo LDA”, com última sede conhecida na 
Travessa Nuno Alvares, n.º 94 - Gulpilhares, na 

qualidade de proprietária conforme consta na 
Conservatória do registo de Automóveis, de 
que a polícia Municipal de vila Nova de Gaia 
removeu no dia 31/01/2018, ao abrigo do art.º 
164º do Código da Estrada, da rua Nuno Alva-
res, freguesia de Gulpilhares, para o Estaleiro 
Municipal, sito na rua do passadouro, Fregue-
sia da Madalena, o veículo Ligeiro de Mercado-
rias, marca renault, modelo Kangoo, matrícula 
08-69-Nr, por se encontrar estacionado em in-
fração ao art.º163º do Código da Estrada.
Dispõe a notificada do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do 
presente Edital, para a reclamação do referido 
veículo, sob pena do mesmo ser considerado 
abandonado e adquirido pela Autarquia, con-
forme o previsto no n.º 4 do art.º 165.º do Có-
digo da Estrada, com as consequências daí re-
sultantes.
E para constar se faz o presente Edital que vai 
ser afixado num dos escaparates existentes no 
átrio dos paços do Concelho, e publicitado no 
Boletim Municipal.
proc. n.º 050/DpM/vA/2018
N/ ref.ª: SAI-pMvNG/2018/974
vila Nova de Gaia, 04-04-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 13/04/2018

EDT-CMVNG/2018/196
MANuEL ANTÓNIo CorrEIA MoNTEIro no 
uso das competências delegadas pelo Exmº Se-
nhor presidente da Câmara através do despa-
cho nº 47/pCM/2017 de 27 de outubro de 2017
Nos termos do disposto do nº 2 do artigo 41º, 
do Anexo I da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro 
e do nº 6 do artigo 2º do regimento da Câmara 
Municipal de vila Nova de Gaia, convoco os Se-
nhores vereadores para uma reunião Extraor-
dinária da Câmara Municipal, a realizar-se nos 
paços do Concelho, no dia 20 de abril de 2018, 
sexta-feira, pelas 17,30 horas.
E para constar se lavrou o presente Edital que 
vai ser afixado no átrio Municipal e publicitado 
no sítio da Internet do município.
vila Nova de Gaia, 10 de abril de 2018.
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 13/04/2018
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EDT-CMVNG/2018/197
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 
JoAQuIM FErNANDo DIoGo, com última mo-
rada conhecida na rua dos Lotes, n.º 285 – 1.º 
Dt.º Tras.- Amorosa – freguesia de Chafé – via-
na do Castelo, na qualidade de proprietário 
conforme consta na Conservatória do registo 
de Automóveis, de que a polícia Municipal de 
vila Nova de Gaia removeu no dia 30/01/2018, 
ao abrigo do art.º 164º do Código da Estrada, 
da rua da Seara, freguesia de oliveira do Dou-
ro, para o Estaleiro Municipal, sito na rua do 
passadouro, Freguesia da Madalena, o veículo 
Ligeiro de passageiros, marca volvo, modelo 
TS80, matrícula 27-88-oZ, por se encontrar es-
tacionado em infração ao art.º163º 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 039/DpM/vA/2018
N/ ref.ª: SAI-pMvNG/2018/976
vila Nova de Gaia, 04-04-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 13/04/2018

EDT-CMVNG/2018/198
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 
JoAQuIM FErNANDo DIoGo, com última mo-
rada conhecida na rua dos Lotes, n.º 285 – 1.º 
Dt.º Tras.- Amorosa – freguesia de Chafé – via-

na do Castelo, na qualidade de proprietário 
conforme consta na Conservatória do registo 
de Automóveis, de que a polícia Municipal de 
vila Nova de Gaia removeu no dia 30/01/2018, 
ao abrigo do art.º 164º do Código da Estrada, 
da rua da Seara, freguesia de oliveira do Dou-
ro, para o Estaleiro Municipal, sito na rua do 
passadouro, Freguesia da Madalena, o veículo 
Ligeiro de passageiros, marca volvo, modelo 
TS80, matrícula 27-88-oZ, por se encontrar es-
tacionado em infração ao art.º163º 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 039/DpM/vA/2018
N/ ref.ª: SAI-pMvNG/2018/976
vila Nova de Gaia, 04-04-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 13/04/2018

EDT-CMVNG/2018/199
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 SA-
MIr BAMDArE CAMATAr, com última morada 
conhecida na Avenida da república, 1170 – casa 
3 - Mafamude, na qualidade de proprietário 
conforme consta na Conservatória do registo 
de Automóveis, de que a polícia Municipal de 
vila Nova de Gaia removeu no dia 02/02/2018, 
ao abrigo do art.º 164º do Código da Estrada, 
da rua do Anel, freguesia de oliveira de Douro, 
para o Estaleiro Municipal, sito na rua do passa-
douro, Freguesia da Madalena, o veículo Ligeiro 
de passageiros, marca opel, modelo Astra, ma-
trícula 58-65-FF, por se encontrar estacionado 
em infração ao art.º163º do Código da Estrada.
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Dispõe o notificado do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do 
presente Edital, para a reclamação do referido 
veículo, sob pena do mesmo ser considerado 
abandonado e adquirido pela Autarquia, con-
forme o previsto no n.º 4 do art.º 165.º do Có-
digo da Estrada, com as consequências daí re-
sultantes.
E para constar se faz o presente Edital, que vai 
ser afixado num dos escaparates existentes no 
átrio dos paços do Concelho, e publicitado no 
Boletim Municipal.
proc. n.º 056/DpM/vA/2018
N/ ref.ª: SAI-pMvNG/2018/973
vila Nova de Gaia, 04-04-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 16/04/2018

EDT-CMVNG/2018/203
ALTErAçÃo Ao LoTEAMENTo MuNICIpAL 
DA ZoNA INDuSTrIAL DA FEITEIrA
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do loteamento ao abrigo do n.º 4 do ar-
tigo 7.º do regulamento Municipal de urbaniza-
ção 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 
04 de abril de 2018, e nos termos do dispos-
to no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16 de dezembro, com as sucessivas alterações, 
que foi apresentado um pedido alteração do 
Loteamento Municipal da Zona Industrial da 
Feiteira apresentado pra o lote A1, requerido 
por SISAL-MATErIAIS DE CoNSTruçÃo, S.A, 
que tem por objetivo a definição de um alpen-
dre com área de 1260,00m2.
para efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
27.º ficam os proprietários dos lotes constantes 
do referido Loteamento Municipal notificados 
para se pronunciarem sobre a alteração indica-
da, no prazo de 10 dias.
o processo n.º 1281/18 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: 16/04/2018

EDT-CMVNG/2018/204
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 des-
pacho proferido em 27 de março de 2018, 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 apresentado um pedido de 
alteração da licença de loteamento n.º 45/96 
para os lotes 107 e 108, requerido em nome de 
ESTrEIAuDAZ, LDA, que tem como objetivos:
a) retificação da delimitação e da área do lote 
107, a qual era de 538m2 no texto do alvará e de 
578m2 pela medição da planta de loteamento 
em vigor, para 660m2;
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b) retificação da delimitação do lote 108, pas-
sando a apresentar a área de 815m2 constante 
no texto do alvará, que na planta de loteamento 
em vigor apresentava a área de 652m2;
c) Alteração da tipologia associada para os lo-
tes 107 e 108, passando de moradia unifamiliar 
geminada (conforme definida na planta de sín-
tese para os lotes 107 e 108) para moradia uni-
familiar isolada;
d) Alteração da capacidade construtiva de-
finida no alvará de loteamento em vigor para 
moradia do lote 107 de 273m2 (91m2 por piso) 
para 312m2 (104m2 por piso) e redefinição do 
volume dos anexos, destinados a garagem e ar-
rumos, que passa de 50m2  para 73m2;
e) Manutenção da capacidade construtiva 
definida no alvará de loteamento em vigor para 
moradia do lote 108 de 273m2 (91m2 por piso) 
e redefinição do volume dos anexos, destina-
dos a garagem e arrumos, que passa de 60m2 
para 69m2.
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 5763/17 
estará disponível para consulta, no Serviço de 
Atendimento da GAIurB, E.M., nos dias úteis, 
das 9.00h às 16.30h.
o vice-presidente (Eng.º patrocínio Azevedo) 

Data de publicitação: 16/04/2018

EDT-CMVNG/2018/205
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 127/83
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 
urbanização e Edificação)
Eng.º patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-
-presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de Gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 44/pCM/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 
de outubro de 2017. 
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 26 
de março de 2018, 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 este Muni-
cípio está promover uma proposta de alteração 
da licença de loteamento n.º 127/83 para 7, que 
passará a ser caracterizado com a seguinte re-
dação:
o lote 7 passa a ser constituído em duas parce-
las com as seguintes características:
- parcela A: Com a área de 150,00m2 afeta ao 
domínio público com a finalidade de ampliação 
de prédio urbano confinante.
- parcela B: Com a área de 450,00m2 integrada 
no domínio público – via acesso ao aterro sani-
tário de vila Nova de Gaia – troço entre a rua 
da Guarda e o troço 3).
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 534/18 estará disponível para con-
sulta, no Serviço de Atendimento da GAIurB, 
E.M., nos dias úteis, das 9.00h às 16.30h.
o vice-presidente (Eng.º patrocínio Azevedo) 
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Data de publicitação: 16/04/2018

EDT-CMVNG/2018/206
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 15/93
(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 23 
de março de 2018, 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 informação prévia que 
tem como objetivo a avaliação da alteração das 
especificações do lote n.º 1 do alvará de lotea-
mento n.º 15/93, visando a alteração do uso de 
armazém para armazém e indústria. para efeito 
do disposto no n.º 3 do citado artigo 27.º ficam 
os proprietários dos lotes constantes do refe-
rido alvará de loteamento notificados para se 
pronunciarem sobre a alteração indicada, no 
prazo de 10 dias.
o processo n.º 6411/17 estará disponível para 

consulta, no Serviço de Atendimento da 
GAIurB, E.M., nos dias úteis, das 9.00h às 
16.30h.
o vice-presidente (Eng.º patrocínio Azevedo) 

Data de publicitação: 16/04/2018

EDT-CMVNG/2018/207
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo - ruA 
ESCuLTor ALvES DE SouSA, vILAr DE AN-
DorINho
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 02 de Abril de 2018, foi aprovada a seguinte 
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo:
- Implementação do sinal (B2) STop, na rua Es-
cultor Alves de sousa, junto à intersecção com 
a rua Conceição Fernandes.
para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de Gaia, 11 de Abril de 2018,
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 16/04/2018

EDT-CMVNG/2018/208
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo - ALAME-
DA ENXoMIL, ArCoZELo
Manuel António Correia Monteiro, vereador da 
Câmara Municipal de vila Nova de Gaia, TorNA 
pÚBLICo que, por deliberação da Exma. Câma-
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ra Municipal, tomada na reunião de 2 de Abril 
de 2018, foi aprovada a seguinte poSTurA Mu-
NICIpAL DE TrâNSITo:
passagem de um troço de 70 metros, contados 
a partir do número de polícia 180 para Sul, a 
sentido único de trânsito automóvel. Colocação 
do sinal de informação h3-trânsito de sentido 
único, junto ao número de polícia 180. Coloca-
ção dos sinais de proibição C1-sentido proibi-
do e A25-trânsito nos dois sentidos, 70 metros, 
após o número de polícia 180, contados para 
Sul. Colocação do sinal de proibição C1-sentido 
proibido na entrada do entroncamento, imedia-
tamente a poente do número de polícia 74, jun-
tamente com o painel adicional modelo 1, com 
os dizeres "50 metros", e por último, dois sinais 
D3a-obrigação de contornar placa ou obstácu-
lo nos vértices Noroeste e Sudeste do separa-
dor existente a 75 metros contados para Sul a 
partir do número de polícia 180.
para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de Gaia, 13 de Abril de 2018  
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 17/04/2018

EDT-CMVNG/2018/209
(proc. 752/SAL/2017)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de Gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 
do n.º 1 e no n.º 3 do artigo 112.º do Código de 
procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, atra-
vés da afixação do presente Edital e em cum-
primento do despacho proferido pelo Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Municipal, 
Dr. Manuel Monteiro, em 07/03/2018, ao abri-
go da subdelegação de competências cons-
tante do despacho n.º 47/pCM/2017 de 27 de 

outubro, o(s) proprietário(s), arrendatário(s), 
usufrutuário(s) e demais titulares de direitos 
reais sobre o  terreno, sito entre a rua da Ta-
padinha, junto ao n.º 74, e Travessa da Cova 
Marinha, s/n.º, 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. 
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 torna-se efetiva, devendo cumprir com o 
determinado no prazo que lhe foi concedido.
Mais se notifica que, após o decurso do prazo 
concedido para o efeito, e constatada a manu-
tenção da situação de insalubridade e insegu-
rança detetada, nos termos e para os efeitos do 
disposto no n.º 2 do art.º 149.º e ss. do DL n.º 
442/91, de 15 de novembro, alterado pelo DL n.º 
61/96, de 31/01, aplicável por força do disposto 
no art.º 6.º, do DL n.º 4/2015, de 07/01, será to-
mada posse administrativa do terreno com vis-
ta à execução coerciva dos trabalhos.
As quantias relativas às despesas realizadas no 
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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 
(752/SAL/2017) poderá ser consultado junto da 
Divisão de Fiscalização e Contraordenações, no 
edifício da Gaiurb – urbanismo e habitação, EM, 
sito no Largo Aljubarrota, 13 (ao Cais de Gaia), 
em dias úteis, no horário compreendido entre 
as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 16:00. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: INT-CMvNG/2018/8188
vila Nova de Gaia, 03-09-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 17/04/2018

EDT-CMVNG/2018/211
(proc. 1281/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 artigo 112º do Código de 
procedimento Administrativo (aprovado pelo 
Decreto-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através 
da afixação do presente Edital, e em cumpri-
mento do despacho proferido pelo Senhor ve-
reador do pelouro da Fiscalização Municipal, 
Dr. Manuel Monteiro, em 07/03/2018, ao abri-
go da subdelegação de competências cons-
tante do despacho n. 47/pCM/2017 de 27 de 
outubro, o(s) proprietário(s), arrendatário(s), 
usufrutuário(s) e demais titulares de direitos 
reais sobre o terreno, sito rua do outeiro, a 
poente do nº 45, da Freguesia de Avintes, deste 

município, da intenção de ordenar à execução 
dos trabalhos de limpeza, corte de material ve-
getal existente e remoção dos resíduos sobran-
tes, verdes ou outros quaisquer, do seu terreno, 
em cumprimento do disposto nos artigos 33.º 
e 49.º, alínea b), ambos do regulamento Muni-
cipal de resíduos Sólidos urbanos e Limpeza 
pública de vila Nova de Gaia, concedendo-lhe, 
para o efeito, o prazo de 15 dias úteis.
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 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. 
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. 
Mais se adverte para a obrigatoriedade de, em 
cumprimento do disposto no nºs 2, do artigo 
15º do Decreto-lei nº 124/2006 de 28 de junho, 
e no período referido no nº 1 do art.º 153 da 
Lei nº 114/17 de 29/12 (até 15 de Março), proce-
der à gestão de combustíveis de acordo com 
as normas constantes do anexo ao referido 
Decreto-lei, isto sob pena de constatado o in-
cumprimento da referida gestão de combustí-
veis, proceder esta edilidade, em última ratio, e 
por moto próprio, à realização dos trabalhos de 
gestão de combustíveis em falta com custos a 
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cargo dos infratores.
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(1281/SAL/2017) poderá ser consultado junto 
da Divisão de Fiscalização e Contraordenações, 
no edifício da Gaiurb – urbanismo e habitação, 
EM, sito no Largo Aljubarrota, 13 (ao Cais de 
Gaia), em dias úteis, no horário compreendido 
entre as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 
16:00. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: INT-CMvNG/2018/10636
vila Nova de Gaia, 26-03-2018
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 17/04/2018

EDT-CMVNG/2018/212
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 nos termos do art.º 166º do 
Código da Estrada, por este meio notificada 
NELSoN rICArDo NEvES DoS SANToS, com 
última morada conhecida na rua dos Fonte-
los, 289 – 1º Esq.º Frt. – oliveira do Douro, na 
qualidade de proprietário conforme consta na 
Conservatória do registo de Automóveis, de 
que a polícia Municipal de vila Nova de Gaia 
removeu no dia 23/02/2018, ao abrigo do art.º 
164º do Código da Estrada, da rua Machado 
dos Santos, freguesia de Santa Marinha, para o 
Estaleiro Municipal, sito na rua do passadou-
ro, Freguesia da Madalena, o veículo Ligeiro de 
passageiros, marca vW, modelo Golf, matrícula 
10-09-Qo, por se encontrar estacionado em in-
fração ao art.º163º do Código da Estrada
Dispõe o notificado do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do 
presente Edital, para a reclamação do referido 
veículo, sob pena do mesmo ser considerado 
abandonado e adquirido pela Autarquia, con-
forme o previsto no n.º 4 do art.º 165.º do Có-
digo da Estrada, com as consequências daí re-
sultantes
E para constar se faz o presente Edital que vai 
ser afixado no escaparate do átrio dos paços 
do Concelho

proc. 140/DpM/vA/2018
N/ ref.ª: SAI-pMvNG/2018/969
vila Nova de Gaia, 04-04-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 17/04/2018

EDT-CMVNG/2018/213
TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento de policia Municipal, no uso das 
competências subdelegadas pelo Exmo. Se-
nhor vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despa-
cho n.º 58/vMM/2017 de 09 de Novembro:
Faz saber, que nos termos do art.º 166º do Có-
digo da estrada, fica por este meio notificado 
ANTÓNIo pEDro TAvArES ABELhEIrA GAr-
CIA, com última morada conhecida na rua de 
Cadavão, 1721 – vilar do paraíso, na qualidade 
de proprietário conforme consta na Conserva-
tória do registo de Automóveis, de que a po-
lícia Municipal de vila Nova de Gaia removeu 
no dia 14/02/2018, ao abrigo do art.º 164º do 
Código da Estrada, da rua das Amoras, fregue-
sia de Canelas, para o Estaleiro Municipal, sito 
na rua do passadouro, Freguesia da Madalena, 
o veículo Ligeiro de passageiros, marca Merce-
des, modelo A 140, matrícula 70-48-oA, por se 
encontrar estacionado em infração ao art.º163º 
do Código da Estrada
Dispõe o notificado do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do 
presente Edital, para a reclamação do referido 
veículo, sob pena do mesmo ser considerado 
abandonado e adquirido pela Autarquia, con-
forme o previsto no n.º 4 do art.º 165.º do Có-
digo da Estrada, com as consequências daí re-
sultantes
E para constar se faz o presente Edital que vai 
ser afixado no átrio dos paços do Concelho
proc. nº 122/vA/2018
N/ ref.ª: SAI-pMvNG/2018/999
vila Nova de Gaia, 10-04-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 17/04/2018

EDT-CMVNG/2018/219
TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento de policia Municipal, no uso das 
competências subdelegadas pelo Exmo. Se-
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nhor vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despa-
cho n.º 58/vMM/2017 de 09 de Novembro:
Faz saber, que fica por este meio notificada 
DIANA MArINA DuQuE roDrIGuES GoN-
çALvES, com última morada conhecida na rua 
Nossa Senhora de Fontes, n.º 428 – r/C Esq.º D 
p - Serzedo, na qualidade de proprietária con-
forme consta na Conservatória do registo de 
Automóveis, de que a polícia Municipal de vila 
Nova de Gaia removeu no dia 28/01/2018, ao 
abrigo do art.º 164º do Código da Estrada, da 
vereda Soares dos reis, freguesia de Mafamu-
de, para o Estaleiro Municipal, sito na rua do 
passadouro, Freguesia da Madalena, o veículo 
Ligeiro de passageiros, marca Nissan, modelo 
Micra, matrícula 79-EB-56, por se encontrar es-
tacionado em infração ao art.º163º do Código 
da Estrada.
Dispõe a notificada do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do 
presente Edital, para a reclamação do referido 
veículo, sob pena do mesmo ser considerado 
abandonado e adquirido pela Autarquia, con-
forme o previsto no n.º 4 do art.º 165.º do Có-
digo da Estrada, com as consequências daí re-
sultantes.
E para constar se faz o presente Edital que vai 
ser afixado num dos escaparates existentes no 
átrio dos paços do Concelho, e publicitado no 
Boletim Municipal.
proc. n.º 029/DpM/vA/2018
N/ ref.ª: SAI-pMvNG/2018/1009
vila Nova de Gaia, 16-04-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 20/04/2018

EDT-CMVNG/2018/221
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 FILIpE SILvA roNDA, com última mo-
rada conhecida na rua Fonte velha, n.º 18 – r/C 
Dt.º - Gulpilhares, na qualidade de proprietário 
conforme consta na Conservatória do registo 
de Automóveis, de que a polícia Municipal de 
vila Nova de Gaia removeu no dia 31/01/2018, 

ao abrigo do art.º 164º do Código da Estrada, 
da rua Nova da Bela, freguesia de vilar de Gul-
pilhares, para o Estaleiro Municipal, sito na rua 
do passadouro, Freguesia da Madalena, o veícu-
lo Ligeiro de passageiros, marca peugeot, mo-
delo 405, matrícula pD-73-38, por se encontrar 
estacionado em infração ao art.º163º do Código 
da Estrada.
Dispõe o notificado do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do 
presente Edital, para a reclamação do referido 
veículo, sob pena do mesmo ser considerado 
abandonado e adquirido pela Autarquia, con-
forme o previsto no n.º 4 do art.º 165.º do Có-
digo da Estrada, com as consequências daí re-
sultantes.
E para constar se faz o presente Edital que vai 
ser afixado num dos escaparates existentes no 
átrio dos paços do Concelho, e publicitado no 
Boletim Municipal.
proc. n.º 048/DpM/vA/2018
N/ ref.ª: SAI-pMvNG/2018/1010
vila Nova de Gaia, 16-04-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 20/04/2018

EDT-CMVNG/2018/222
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 MI-
GuEL CArLoS DIAS DA CuNhA pINho, com 
última morada conhecida na rua Nova de S. 
Gens, n.º 537 – r/C Tras – Senhora da hora – 
Matosinhos, na qualidade de proprietário con-
forme consta na Conservatória do registo de 
Automóveis, de que a polícia Municipal de vila 
Nova de Gaia removeu no dia 05/02/2018, ao 
abrigo do art.º 164º do Código da Estrada, da 
Av. D. João II, freguesia de Arcozelo, para o 
Estaleiro Municipal, sito na rua do passadou-
ro, Freguesia da Madalena, o veículo Ligeiro de 
passageiros, marca opel, modelo Corsa, matrí-
cula 63-58-FN, por se encontrar estacionado 
em infração ao art.º163º do Código da Estrada.
Dispõe o notificado do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do 
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presente Edital, para a reclamação do referido 
veículo, sob pena do mesmo ser considerado 
abandonado e adquirido pela Autarquia, con-
forme o previsto no n.º 4 do art.º 165.º do Có-
digo da Estrada, com as consequências daí re-
sultantes.
E para constar se faz o presente Edital, que vai 
ser afixado num dos escaparates existentes no 
átrio dos paços do Concelho, e publicitado no 
Boletim Municipal.
proc. n.º 064/DpM/vA/2018
N/ ref.ª: SAI-pMvNG/2018/1019
vila Nova de Gaia, 16-04-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 20/04/2018

EDT-CMVNG/2018/223
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 FILIpE SILvA roNDA, com última mo-
rada conhecida na rua Fonte velha, n.º 18 – r/C 
Dt.º - Gulpilhares, na qualidade de proprietário 
conforme consta na Conservatória do registo 
de Automóveis, de que a polícia Municipal de 
vila Nova de Gaia removeu no dia 31/01/2018, 
ao abrigo do art.º 164º do Código da Estrada, 
da rua Nova da Bela, freguesia de Gulpilhares, 
para o Estaleiro Municipal, sito na rua do passa-
douro, Freguesia da Madalena, o veículo Ligeiro 
de passageiros, marca opel, modelo Corsa, ma-
trícula 44-59-TQ, por se encontrar estacionado 
em infração ao art.º163º do Código da Estrada.
Dispõe o notificado do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do 
presente Edital, para a reclamação do referido 
veículo, sob pena do mesmo ser considerado 
abandonado e adquirido pela Autarquia, con-
forme o previsto no n.º 4 do art.º 165.º do Có-
digo da Estrada, com as consequências daí re-
sultantes.
E para constar se faz o presente Edital, que vai 
ser afixado num dos escaparates existentes no 
átrio dos paços do Concelho, e publicitado no 
Boletim Municipal.
proc. n.º 049/DpM/vA/2018

N/ ref.ª: SAI-pMvNG/2018/1011
vila Nova de Gaia, 16-04-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 20/04/2018

EDT-CMVNG/2018/224
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo
pN Ao KM 324,562 – MouTADAS:
- Travessa das Marinhas
- rua Nova das Marinhas
pN Ao KM 320,704 – GrANJA:
- Av Sacadura Cabral
pN Ao KM 319,902 – GrANJA SuL:
- Av. Sacadura Cabral
- Arruamento sem designação oficial
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 
19 de março de 2018, foi aprovada a seguinte 
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo:
pN ao km 324,562 – Moutadas
- Travessa das Marinhas, entroncamento com a 
rua das Moutadas, colocação de sinal vertical 
de Stop. - Travessa das Marinhas, entroncamen-
to com a rua das Moutadas, obrigação de virar 
à direita
- rua Nova das Marinhas, entroncamento com a 
rua das Moutadas, obrigação de virar à direita. 
pN ao km 320,704 – Granja
- Av Sacadura Cabral, entroncamento com a 
rua Eng.º rocha e Melo, colocação de sinal ver-
tical de Stop. - Av. Sacadura Cabral, entronca-
mento com a rua Eng.º rocha e Melo, obriga-
ção de virar à direita.- rua Eng.º rocha e Melo, 
troço compreendido entre a Av. da república 
e a EN109, proibição da circulação de veículos 
pesados exceto veículos de emergência a e re-
colha de r.S.u..
pN ao km 319,902 – Granja Sul 
 - Av. Sacadura Cabral, entroncamento com a 
rua da praia Nova, obrigação de virar à direita.- 
Arruamento sem designação oficial, entronca-
mento (lado sul) com a rua da praia Nova, obri-
gação de virar à direita. 
- Arruamento sem designação oficial, entron-
camento (lado sul) com a rua da praia Nova, 
colocação de sinal vertical de Stop. 
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para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de Gaia, 16 de abril de 2018,
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 20/04/2018

EDT-CMVNG/2018/228
Expropriação dos imóveis necessários ao proje-
to de Criação do corredor BuS na Avenida vas-
co da Gama entre a Avenida D. João II (vL9) e 
a rotunda dos Arcos do Sardão, freguesia de 
oliveira do Douro, do concelho de vila Nova de 
Gaia

EXproprIAçÕES
Em Deliberação de Câmara de 05/02/2018, foi 
aprovada a resolução de expropriação com ca-
rácter de urgência das parcelas necessárias ao 
“projeto de Criação do corredor BuS na Ave-
nida vasco da Gama entre a Avenida D. João II 
(vL9) e a rotunda dos Arcos do Sardão,”, nos 
termos do previsto no artigo 10.º do Código das 
Expropriações, aprovado pela Lei n.º 168/99, de 
18 de Setembro.
Assim, e para efeitos do disposto no n.º 4 do 
artigo 11.º do referido Código, torna-se público 
que os interessados poderão obter toda a infor-
mação necessária sobre as expropriações, no-
meadamente sobre as propostas dos montan-
tes indemnizatórios aos expropriados e demais 
interessados, na Divisão de património e Expro-
priações da Câmara Municipal de vila Nova de 
Gaia, sita na rua Elias Garcia, n.º 198 – Loja 19, 
4430-091 vila Nova de Gaia, durante as horas 
normais de expediente.

o presidente, (Eduardo vítor rodrigues)
Data de publicitação: 23/04/2018

EDT-CMVNG/2018/230
TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento de policia Municipal, no uso das 
competências subdelegadas pelo Exmo. Se-
nhor vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despa-
cho n.º 58/vMM/2017 de 09 de Novembro:
Faz saber, que nos termos do art.º 166º do Có-
digo da Estrada, fica por este meio notificada 
MArIANA FErrEIrA roDrIGuES DE SÁ, com 
última morada conhecida na rua Santos pousa-
da, 250 3º Dt.º - oliveira do Douro, na qualidade 
de proprietária conforme consta na Conserva-
tória do registo de Automóveis, de que a polícia 
Municipal de vila Nova de Gaia removeu no dia 
07/02/2018, ao abrigo do art.º 164º do Código 
da Estrada, da Travessa da herdade, freguesia 
de oliveira do Douro, para o Estaleiro Municipal, 
sito na rua do passadouro, Freguesia da Ma-
dalena, o veículo Ligeiro de passageiros, marca 
renault, modelo Clio, matrícula Xv-61-19, por se 
encontrar estacionado em infração ao art.º163º 
do Código da Estrada
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Dispõe a notificada do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do 
presente Edital, para a reclamação do referido 
veículo, sob pena do mesmo ser considerado 
abandonado e adquirido pela Autarquia, con-
forme o previsto no n.º 4 do art.º 165.º do Có-
digo da Estrada, com as consequências daí re-
sultantes
E para constar se faz o presente Edital que vai 
ser afixado no átrio dos paços do Concelho
proc. nº 083/DpM/vA/2018
N/ ref.ª: SAI-pMvNG/2018/1059
vila Nova de Gaia, 23-04-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 24/04/2018

EDT-CMVNG/2018/231
TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento de policia Municipal, no uso das 
competências subdelegadas pelo Exmo. Se-
nhor vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despa-
cho n.º 58/vMM/2017 de 09 de Novembro:
Faz saber, que nos termos do art.º166º do Có-
digo da Estrada, fica por este meio notificado 
hErMÍNIo AuGuSTo TEIXEIrA pAuLo, com 
última morada conhecida na Av.ª vasco da 
Gama, 1825 2º Esq.º Frt. – oliveira do Douro, na 
qualidade de proprietário conforme consta na 
Conservatória do registo de Automóveis, de 
que a polícia Municipal de vila Nova de Gaia re-
moveu no dia 06/02/2018, ao abrigo do art.º 
164º do Código da Estrada, da rua do Lameiro, 
freguesia de oliveira do Douro, para o Estaleiro 
Municipal, sito na rua do passadouro, Freguesia 
da Madalena, o veículo Ligeiro de passageiros, 
marca renault, modelo Clio, matrícula rA-01-
93, por se encontrar estacionado em infração 
ao art.º163º do Código da Estrada
Dispõe o notificado do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do 
presente Edital, para a reclamação do referido 
veículo, sob pena do mesmo ser considerado 
abandonado e adquirido pela Autarquia, con-
forme o previsto no n.º 4 do art.º 165.º do Có-
digo da Estrada, com as consequências daí re-
sultantes
E para constar se faz o presente Edital que vai 
ser afixado no átrio dos paços do Concelho
proc. nº072/DpM/vA/2018

N/ ref.ª: SAI-pMvNG/2018/1060
vila Nova de Gaia, 23-04-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 24/04/2018

EDT-CMVNG/2018/236
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 08 respeitante 
à reunião pública realizada no dia 16 de abril 
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, 19 de abril de 2018.
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 26/04/2018

EDT-CMVNG/2018/237
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 09 respeitante 
à reunião Extraordinária realizada no dia 20 de 
abril de 2018, aprovada nos termos do disposto 
no art.º 27º do CpA, no nº. 3 do art.º 57º da Lei 
nº 75/2013, de 12 de setembro, bem como do 
nº. 1, do art.º 11º do regimento desta Câmara 
Municipal, aprovado pelo Executivo na reunião 
de 2017/10/21. 
por ser verdade e a fim de ser tornada pública 
se fez o presente Edital que vai ser afixado no 
átrio Municipal, estando a respetiva ata exposta 
para consulta, junto do balcão de informação. 
vila Nova de Gaia, 23 de abril de 2018.
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
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Data de publicitação: 26/04/2018
EDT-CMVNG/2018/238

ABErTurA Do proCEDIMENTo Do rEGuLA-
MENTo MuNICIpAL DoS EQuIpAMENTo CuL-
TurAIS
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 pela 
alíneas b) e t) do n.º 1 do artigo 35.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de 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 16 de abril de 2018, deliberou 
iniciar o procedimento tendente à elaboração 
do regulamento Municipal dos Equipamentos 
Culturais.
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 elaboração do regulamento 
Municipal dos Equipamentos Culturais no prazo 
de 10 dias úteis, a contar da data da publica-
ção do presente Edital, através de requerimen-
to escrito dirigido ao Exmo. Senhor presidente 
da Câmara Municipal de vila Nova de Gaia, com 
as menções constantes no artigo 102.º do CpA 
e remetido para o endereço eletrónico etrm@
cm-gaia.pt, ou entregue no Gabinete de Apoio 
ao Munícipe.
vila Nova de Gaia, paços do Município, 23 de 
abril de 2018
o presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de Gaia
Eduardo vítor rodrigues

EDT-CMVNG/2018/239
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo N.º 
31/07
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 
urbanização e Edificação)
Eng.º patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-
-presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de Gaia, no uso das competências delegadas 

por despacho n.º 44/pCM/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 
de outubro de 2017. 
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 
27 de março de 2018, 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 31/07 para os lotes 10, 11 
e 12, requerido em nome de CAIXA DE CrÉDI-
To AGrÍCoLA MÚTuo Do vALE Do SouSA E 
BAIXo TâMEGA CrL, que tem como objetivo a 
anulação do 2º aditamento ao alvará de lotea-
mento n.º 31/07, passando os lotes 10, 11 e 12 a 
ser regulados pelo 1º aditamento.
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 3506/17 estará disponível 
para consulta, no Serviço de Atendimento 
da GAIurB, E.M., nos dias úteis, das 9.00h às 
16.30h

o vice-presidente (Eng.º patrocínio Azevedo)
Data de publicitação: 26/04/2018
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EDT-CMVNG/2018/240
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo N.º 
11/02
(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 5 
de fevereiro de 2018, 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 11/02 para os lotes 19 e 20, 
requerido em nome de JANELA SorrIDENTE, 
LDA, que tem como objetivos: 
- Alteração de uso do r/chão, de comércio para 
habitação e consequente aumento das frações 
autónomas de 12 para 16; 
- Eliminação da sub-cave; 
- Aumento da área de construção da cave, de 
492,30m2 para 668,40m2. 
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 6529/17 estará disponível 
para consulta, no Serviço de Atendimento 
da GAIurB, E.M., nos dias úteis, das 9.00h às 
16.30h. 

o vice-presidente (Eng.º patrocínio Azevedo) 
Data de publicitação: 26/04/2018

EDT-CMVNG/2018/241
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo - ruA DA 
FITELA, CANIDELo
Manuel António Correia Monteiro, vereador da 
Câmara Municipal de vila Nova de Gaia
TorNA pÚBLICo que, por deliberação da 
Exma. Câmara Municipal, tomada na reunião 
de 16 de Abril de 2018, foi aprovada a seguinte 
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo:
- Implementação do sinal C11b (proibição de vi-
rar à esquerda), no sentido de impedir que o 
trânsito que circula no sentido descendente, na 
rua da Bélgica, mude de direção para a rua da 
Fitela
para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de Gaia, 24 de Abril de 2018
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 27/04/2018

EDT-CMVNG/2018/242
TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento de policia Municipal, no uso das 
competências subdelegadas pelo Exmo. Se-
nhor vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despa-
cho n.º 58/vMM/2017 de 09 de Novembro:
Faz saber, que nos termos do art.º 166º do Códi-
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go da Estrada, ficam por este meio notificados 
os hErDEIroS DE FrEDErICo JoSÉ FrEITAS 
FErNANDES E DEMAIS INTErESSADoS, com 
última morada conhecida na rua Bom Samari-
tano, 5 – Cx postal 105 - pedroso, na qualidade 
de proprietário conforme consta na Conserva-
tória do registo de Automóveis, de que a polí-
cia Municipal de vila Nova de Gaia removeu no 
dia 22/02/2018, ao abrigo do art.º 164º do Códi-
go da Estrada, da rua Bom Samaritano, fregue-
sia de pedroso, para o Estaleiro Municipal, sito 
na rua do passadouro, Freguesia da Madalena, 
o veículo Ligeiro de passageiros, marca Ford, 
modelo Fiesta, matrícula 33-26-GQ, por se en-
contrar estacionado em infração ao art.º163º do 
Código da Estrada
Dispõem os notificados do prazo de 30 dias, 
contados do dia seguinte ao da publicação do 
presente Edital, para a reclamação do referido 
veículo, sob pena do mesmo ser considerado 
abandonado e adquirido pela Autarquia, con-
forme o previsto no n.º 4 do art.º 165.º do Có-
digo da Estrada, com as consequências daí re-
sultantes
E para constar se faz o presente Edital que vai 
ser afixado no átrio dos paços do Concelho
proc. nº 129/DpM/vA/2018
N/ ref.ª: SAI-pMvNG/2018/1058
vila Nova de Gaia, 23-04-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 27/04/2018

EDT-CMVNG/2018/243
TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento de policia Municipal, no uso das 
competências subdelegadas pelo Exmo. Se-
nhor vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despa-
cho n.º 58/vMM/2017 de 09 de Novembro:
Faz saber, que nos termos do art.º166º do Có-
digo da Estrada, fica por este meio notificado 
ACÁCIo GuEDES DoS SANToS, com última 
morada conhecida na praceta José pinto Cor-
reia, 16 1B – vilar de Andorinho, na qualidade de 
proprietário conforme consta na Conservató-
ria do registo de Automóveis, de que a polícia 
Municipal de vila Nova de Gaia removeu no dia 
07/02/2018, ao abrigo do art.º 164º do Código 
da Estrada, da rua S. Bartolomeu, freguesia de 
oliveira do Douro, para o Estaleiro Municipal, 

sito na rua do passadouro, Freguesia da Ma-
dalena, o veículo Ligeiro de passageiros, marca 
honda, modelo Civic, matrícula 00-13-FJ, por se 
encontrar estacionado em infração ao art.º163º 
do Código da Estrada
Dispõe a notificada do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do 
presente Edital, para a reclamação do referido 
veículo, sob pena do mesmo ser considerado 
abandonado e adquirido pela Autarquia, con-
forme o previsto no n.º 4 do art.º 165.º do Có-
digo da Estrada, com as consequências daí re-
sultantes
E para constar se faz o presente Edital que vai 
ser afixado no escaparate do átrio dos paços 
do Concelho
proc. nº 087/DpM/vA/2018
N/ ref.ª: SAI-pMvNG/2018/1056
vila Nova de Gaia, 23-04-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 27/04/2018

EDT-CMVNG/2018/244
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 ao abrigo do art.º 166º do Có-
digo da Estrada fica por este meio notificado 
roGÉrIo DE ASSIS LopES, com última mo-
rada conhecida na rua Armando Tavares, 194 
r/C DTº Tras. – vilar do paraíso, na qualidade de 
proprietário conforme consta na Conservató-
ria do registo de Automóveis, de que a polícia 
Municipal de vila Nova de Gaia removeu no dia 
08/03/2018, ao abrigo do art.º 164º do Código 
da Estrada, da rua Dr. Ferreira Alves, freguesia 
de Gulpilhares, para o Estaleiro Municipal, sito 
na rua do passadouro, Freguesia da Madalena, 
o veículo Ligeiro de passageiros, marca renault 
modelo Clio, matrícula 40-83-TE, por se encon-
trar estacionado em infração ao art.º163º do Có-
digo da Estrada
Dispõe a notificada do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do 
presente Edital, para a reclamação do referido 
veículo, sob pena do mesmo ser considerado 
abandonado e adquirido pela Autarquia, con-
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forme o previsto no n.º 4 do art.º 165.º do Có-
digo da Estrada, com as consequências daí re-
sultantes
E para constar se faz o presente Edital que vai 
ser afixado no escaparate do átrio dos paços 
do Concelho
proc. nº 200/DpM/vA/2018
N/ ref.ª: SAI-pMvNG/2018/1057
vila Nova de Gaia, 23-04-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 27/04/2018
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