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assemBleia

a.1. MiNUTa Da aTa 12
reunião ordinária de 10.05.2018
Aos dez dias do mês de maio do ano de dois mil 
e dezoito, a Assembleia Municipal de vila Nova 
de Gaia, reunida em Sessão ordinária, tomou as 
seguintes deliberações: 
1) Foi o ponto 4.4. da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da proposta da Câmara Mu-
nicipal quanto à “GAIA FuTuro régie Coope-
rativa, Serviços de Desporto e Tempos Livres, 
Cooperativa de Interesse público e responsabi-
lidade Limitada” – plano do projeto, na ótica do 
investimento, da exploração e do financiamen-
to, em conformidade com o art.º 32.º da Lei n.º 
50/2012, de 31 de agosto”, aprovado por Maio-
ria, com 05 votos contra (02 do BE, 02 da CDu 
e 01 do pAN) e 08 abstenções (06 do pSD e 02 
do CDS-pp) e 35 votos a favor (20 do pS e do 
15 do Grupo Municipal dos presidentes de Junta 
de Freguesia do pS). 
3) Foi o ponto 4.5. da ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da proposta da Câmara 
Municipal quanto à suspensão de eficácia, pelo 
período de seis meses, do regulamento Muni-
cipal de Atribuição de Benefícios públicos, bem 
como repristinar, pelo mesmo período tempo-
ral, os regulamentos municipais revogados pelo 
art. 29.º do rMABp”, aprovado por Maioria, com 
09 abstenções (06 do pSD, 02 do CDS-pp e 01 
do pAN) e 39 votos a favor (20 do pS, do 15 do 
Grupo Municipal dos presidentes de Junta de 
Freguesia do pS 02 do BE e 02 da CDu). 
4) Foi o ponto 4.6. da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da proposta da Câmara Mu-
nicipal quanto à desafetação do domínio públi-
co para o domínio privado municipal de uma 
parcela de terreno com a área de 437 m2, sita 
na rua Cova da Bela, Lugar do Meiral, fregue-
sia de Canidelo, omissa à matriz predial e parte 
do descrito na Conservatória do registo predial 
sob o n.º 2046 da freguesia de Canidelo, par-
cela essa cedida para espaços verdes no âmbi-
to do alvará n.º 14/07, que confronta do norte 
com o domínio público, do sul com o domínio 
público, do nascente com a Câmara Municipal 
de vila Nova de Gaia e do poente com domínio 
público, destinando-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 n.º 3988 de Canidelo”, aprovado 

por Maioria, com 08 abstenções (06 do pSD e 
02 do CDS-pp) e 40 votos a favor (20 do pS, do 
15 do Grupo Municipal dos presidentes de Junta 
de Freguesia do pS, 02 do BE, 02 da CDu e 01 
do pAN). 
5) Foi o ponto 4.7. da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação de proposta de recomenda-
ção à Câmara Municipal para suspender a apli-
cação de parte do regulamento Municipal para 
o Arrendamento das habitações Sociais até à 
sua revisão”, rejeitada por Maioria, com 35 vo-
tos contra (20 do pS e do 15 do Grupo Munici-
pal dos presidentes de Junta de Freguesia do 
pS), 08 abstenções (05 do pSD, 02 do CDS-pp 
e 01 do pAN) e 04 votos a favor (02 do BE e 02 
da CDu). 
6) Foi o ponto 4.8. da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação de proposta de recomenda-
ção à Câmara Municipal sobre a revisão do re-
gulamento Municipal para o Arrendamento das 
habitações Sociais”, rejeitada por Maioria, com 
35 votos contra (20 do pS e do 15 do Grupo Mu-
nicipal dos presidentes de Junta de Freguesia 
do pS), 08 abstenções (05 do pSD, 02 do CDS-
-pp e 01 do pAN) e 04 votos a favor (02 do BE 
e 02 da CDu). 
7) 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 
4.9., “Discussão e votação da proposta da Câ-
mara Municipal quanto ao projeto de regula-
mento que procede à criação do programa Mu-
nicipal de Estágios profissionais remunerados”, 
que foi aprovado por Maioria, com 09 absten-
ções (05 do pSD, 02 do CDS-pp e 02 da CDu) 
e 38 votos a favor (20 do pS, do 15 do Grupo 
Municipal dos presidentes de Junta de Fregue-
sia do pS, 02 do BE e 01 do pAN). 
8) Foi Apreciada a Informação Escrita do  Exmo. 
Senhor presidente da Câmara Municipal e da si-
tuação financeira do Município. 
E, nada mais havendo a tratar, foi esta reunião 
dada por encerrada eram 00 horas e 37 minu-
tos do dia 11 de maio de 2018, da qual se lavrou 
a presente Minuta de Ata, a qual vai ser lida, 
e assinada pelo Senhor primeiro Secretário em 
Exercício e pelo Senhor presidente da Assem-
bleia Municipal, e que foi aprovada por unani-
midade. 
primeiro Secretário em exercício, José Manuel Couto.
presidente da Assembleia Municipal, Albino Almeida.

A. ASSEMBLEIA MuNICIpAL
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B.1. aTa 10
rEuNIÃo orDINÁrIA DA CâMArA rEALIZA-
DA NoS pAçoS Do MuNICÍpIo DE vILA NovA 
DE GAIA EM 07 DE MAIo DE 2018
prESENTES:
- 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
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
prESIDIu À rEuNIÃo:
- o Senhor vice- presidente, Eng.º patrocínio 
Miguel vieira de Azevedo
SECrETArIou A rEuNIÃo: 
- A Senhora Diretora Municipal de Administra-
ção e Finanças, Dra. Manuela Garrido
horA DA ABErTurA: 15 horas.
horA DE ENCErrAMENTo: 15 horas e 30 mi-
nutos.

pErÍoDo ANTES DA orDEM Do DIA
poNTo prÉvIo Nº 1

o Senhor vereador Dr. Duarte Besteiro, referiu-
-se à existência de um eventual erro na página 
91 do relatório de atividades de 2017, recente-
mente aprovado nos órgãos municipais, quanto 
ao valor da taxa turística.
o Sr. vice-presidente disse que irá apurar e que 
a questão será esclarecida na próxima reunião 

de Câmara.

PRESiDÊNCia/VEREaÇÃo
AprovAçÃo DEFINITIvA DAS ATAS Nº 08 E 
09 DAS rEuNIÕES DE CâMArA rEALIZADAS 
EM 16 DE ABrIL DE 2018 (pÚBLICA) E 20 DE 
ABrIL DE 2018 (EXTrAorDINÁrIA), rESpETI-
vAMENTE
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 08 (pública) 
da reunião de Câmara realizada em 16 de abril 
de 2018.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues e o Senhor vereador Dr. 
José Guilherme Saraiva de oliveira Aguiar, não 
votaram em virtude de não terem participado 
na reunião de Câmara de 16 de abril de 2018.
Deliberado por unanimidade, aprovar definiti-
vamente a ata nº 09 (extraordinária) da reunião 
de Câmara realizada em 20 de abril de 2018.
CoNSTITuIçÃo DE EQuIpA DE proJETo DA 
poNTE D. ANTÓNIo FrANCISCo DoS SAN-
ToS
EDoC/2018/25360
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
2, apenas no original.
o Senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro disse que, uma vez que a constituição 
da presente equipa não consta do orçamen-
to, é referido que estão reunidas as condições 
técnicas e financeiras para o efeito, pelo que, 
perguntou se está previsto algum valor para ser 
cabimentado este ano, relativamente ao proje-
to.
o Senhor vice- presidente, Eng.º patrocínio Mi-
guel vieira de Azevedo disse que não haverá 
disponibilidade financeira para o ano 2018, por-
que todos os procedimentos que serão lança-
dos no presente ano só terão execução finan-
ceira em 2019. Contudo, se for possível avançar 
com algum dos procedimentos, será presente 
à reunião de Câmara uma revisão ou alteração 
orçamental.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.04.2018.”
Deliberação:  A Câmara tomou conhecimento.

B. CâMArA MuNICIpAL
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rELATÓrIo FINAL Do ESTuDo SoBrE EDu-
CAçÃo INCLuSIvA No âMBITo Do proJETo 
“FINANCING poLICIES For INCLuSIvE EDu-
CATIoN SYSTEMS”
EDoC/2018/24717
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
3, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.04.2018.”
Deliberação:  A Câmara tomou conhecimento.

DEPaRTaMENTo DE aSSUNToS JURÍDiCoS
proJETo DE rEGuLAMENTo Do proGrAMA 
MuNICIpAL DE ESTÁGIoS proFISSIoNAIS rE-
MuNErADoS – rELATÓrIo FINAL Do pro-
CEDIMENTo
EDoC/2017/60229
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
4, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.04.2018.”
Deliberação:  Deliberado por maioria, por 8 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, submeter a aprovação da Assembleia 
Municipal o projeto de regulamento que pro-
cede à criação do programa Municipal de Es-
tágios profissionais remunerados, nos termos 
da alínea k) do nº 1 do artigo 33º do regime Ju-
rídico das Autarquias Locais (rJAL), aprovado 
pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.

DiREÇÃo MUNiCiPaL DE aDMiNiSTRaÇÃo E 
FiNaNÇaS

CoNTrATo DE CESSÃo DE EXpLorAçÃo Do 
rESTAurANTE E BAr DA pISCINA DA GrAN-
JA – ACEITAçÃo Do ACorDo CoNSTANTE 
DA ATA ANEXA
EDoC/2017/58781
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
5, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.04.2018.”
Deliberação:  Deliberado por maioria, por 8 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar a proposta de acordo defini-
da na reunião celebrada em 13 de abril de 2018, 
nos paços do Concelho, entre o Município de 

vila Nova de Gaia e os sócios da Desafio real 
Ld.ª, relativa ao contrato de exploração do res-
taurante da piscina da Granja, nos termos acor-
dados.
CoNCurSo pÚBLICo, CoM puBLICIDADE IN-
TErNACIoNAL pArA A CoNTrATAçÃo DA 
EMprEITADA “ESCoLA BÁSICA DE vALADA-
rES – rEQuALIFICAçÃo E MoDErNIZAçÃo 
DAS INSTALAçÕES” – AprovAçÃo Do rELA-
TÓrIo FINAL
EDoC/2017/8047
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
6, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.04.2018.”
Deliberação:  Deliberado por unanimidade, nos 
termos informados, o seguinte:
1. Aprovar o conteúdo do relatório Final (seus 
pontos 1, 2 e 3), designadamente, a adjudicação 
relativa à “Escola Básica de valadares – requali-
ficação e Modernização das Instalações” à pro-
posta reportada pela entidade Telhabel Cons-
truções SA, pelo montante de €2.130.944,30, 
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 
– €415.562,14 + IvA; 2019 – €1.715.382,16 + IvA.
CoNCurSo pÚBLICo, CoM puBLICIDADE IN-
TErNACIoNAL, pArA CoNTrATAçÃo DA EM-
prEITADA ”ESCoLA BÁSICA Dr. CoSTA MA-
ToS – rEQuALIFICAçÃo E MoDErNIZAçÃo 
DAS INSTALAçÕES” – AprovAçÃo Do rELA-
TÓrIo FINAL
EDoC/2017/39001
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
7, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.04.2018.”
Deliberação:  Deliberado por unanimidade, 
aprovar o conteúdo do relatório Final (seus 
pontos 1 e 2 e 3), designadamente a adjudicação 
relativa à “Escola Básica Dr. Costa Matos – re-
qualificação e Modernização das Instalações” à 
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proposta reportada pela entidade Edilages, SA, 
pelo montante de €2.556.641,95, acrescido de 
IvA, à taxa legal em vigor, nos termos informa-
dos.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA E 
o AGrupAMENTo DE ESCoLAS DE CANELAS 
pArA ApoIo FINANCEIro Ao proJETo “SIM, 
SoMoS CApAZES”, No vALor DE €3.000,00 
(TrÊS MIL EuroS)
EDoC/2018/25602
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. 
02.05.2018.”
Deliberação:  Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de Colaboração a celebrar en-
tre o Município de vila Nova de Gaia e o Agru-
pamento de Escolas de Canelas, para apoio fi-
nanceiro ao projeto “Sim, Somos Capazes”, no 
valor de €3.000,00 (três mil euros), nos termos 
informados.
EXErCÍCIo DE DIrEITo DE prEFErÊNCIA 
Do IMÓvEL SITo NA ruA pArTICuLAr JoÃo 
FÉLIX, NÚMEroS 91 E 93 – proC.º 1341/18 - 
uNIÃo DE FrEGuESIAS DE SANTA MArINhA 
E SÃo pEDro DA AFurADA, 
EDoC/2018/7442
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
9, apenas no original.
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura apresentou a seguinte intervenção:
“EXErCÍCIo Do DIrEITo DE prEFErÊNCIA
Do prÉDIo SITo ruA pArTICuLAr JoÃo FÉ-
LIX, 91/93
Sob o ponto de vista procedimental e, este 
ponto deve merecer uma abordagem crítica 
à prática de gestão integrada da operação de 
reabilitação urbana do Centro histórico que, 
em apoio à entidade gestora, no caso a Câmara 
Municipal e em particular a Direção Municipal 
de urbanismo e Ambiente, deveria há muito es-
tar entregue e assumida por uma equipa de in-
tervenção configurada no modelo de gestão da 
operação de reabilitação urbanística (oru) e 
nomeada especificamente para o efeito.
Na verdade, passou praticamente um ano des-
de a aprovação da oru, que ocorreu em 23 de 

fevereiro de 2017 e estes objetivos não foram 
acautelados.
A gestão tem sido casuística e sem qualquer 
orientação de uma ação programada, que de-
veria ser submetida à Câmara e à Assembleia 
Municipal.
Esta proposta de "Exercício de direito de prefe-
rência" na alienação dum prédio urbano priva-
do localizado na rua particular João Félix, con-
substancia lacuna de procedimento, porquanto 
não é acompanhada de parecer prévio da Dire-
ção Municipal de urbanismo e Ambiente, que é 
obrigatório, de acordo com as normas fixadas 
pela Aru em vigor.
Assim,
A Assembleia Municipal de vila Nova de Gaia 
aprovou, sob proposta da Câmara Municipal, 
em 23 de fevereiro de 2017, a "Alteração da 
Delimitação da Área de reabilitação urbana - 
Centro histórico - e a respetiva operação de 
reabilitação urbana", do tipo sistemática, nos 
termos do regime Jurídico da reabilitação 
urbana (rJru) aprovado pelo Decreto-Lei nº 
307/2009, de 23 de outubro, alterado pela Lei 
nº 32/2012, de 14 de agosto, com a publicação 
do Aviso nº 3469/2017 no Diário da república, 
2ª série, nº 66, de 3 de abril de 2017;
De entre os "instrumentos de execução de ope-
rações de reabilitação urbana (capítulo vI) e 
dos "instrumentos de política urbanística" (ca-
pítulo vI-secção II), aquele regime jurídico con-
fere à entidade gestora da oru, "a preferência 
nas transmissões a título oneroso, entre parti-
culares, de terrenos, edifícios ou frações situa-
das em área de reabilitação urbana", conforme 
preceituado no art.º 58.º e;
No âmbito da operação de reabilitação urbana, 
exercendo-se o referido direito de preferência 
nos termos previstos no rJIGr (regime Jurí-
dico dos Instrumentos de Gestão Territorial), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de 
setembro, com alteração dada pelo Decreto-Lei 
n.º 80/2015, de 14 de agosto.
para o exercício deste direito de preferência é 
necessário que ao prédio sujeito a tal condição 
esteja atribuída ou associada uma ação de rea-
bilitação devidamente programada.
Nesse sentido, a Câmara Municipal só terá con-
dições de deliberar sobre o exercício de tal di-
reito se o fundamentar com o interesse de uma 
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intervenção estratégica no âmbito da oru, 
quer seja pela integração em unidade de inter-
venção prioritária, quer seja em programação 
de investimento público e privado, com uma 
ação programada e com dotação orçamental.
o pretenso parecer que acompanha a proposta 
de deliberação que é presente à Câmara é ge-
ral e incompleto. A DMuA apenas informa que 
“não está programada nenhuma ação de reabi-
litação que o abranja, que justifique a sua aqui-
sição pelo Município”.
Fundamenta juridicamente a direito de exercer 
ou não a preferência apenas e só com base no 
preço, reportada à Direção Municipal de Admi-
nistração e Finanças e à Divisão de património 
e Expropriações, o que não deveria acontecer. 
Teria de ser uma avaliação integrada, com cariz 
estratégico, sobre as eventuais intervenções em 
espaço público ou das intervenções previstas 
para a envolvente, que aferisse sobre o interes-
se público municipal de preferir ou não preferir.
Conclusão,
Ao procedimento que nos é presente falta o 
parecer devidamente fundamentado de fac-
to, qual a ação programada em concreto ou a 
ausência dela, e de direito, reportada aos regi-
mes jurídicos de enquadramento específico de 
instrumentos de gestão territorial e de reabili-
tação urbana, a emitir pela Direção Municipal 
de urbanismo e Ambiente sobre interesse re-
levado em ação de reabilitação programada na 
oru, em cumprimento da Estratégia de rea-
bilitação urbana do Centro histórico, enquanto 
instrumento de gestão territorial aprovado pelo 
Município.
Nestes termos,
A presente proposta de deliberação deverá 
ser retirada da ordem de trabalhos, devendo 
diligenciar-se pela prévia instrução do procedi-
mento, em obediência ao enquadramento legal 
enunciado e ser reagendada, para posterior de-
liberação.
vila Nova de Gaia, 7 de maio de 2018
os vereadores do pSD”
o Senhor vice- presidente, Eng.º patrocínio Mi-
guel vieira de Azevedo disse haver uma decla-
ração assinada pela Diretora Municipal, dizendo 
não haver nenhum tipo de operação de reabili-
tação urbana prevista para o imóvel e naquela 
localização, pelo que, não há interesse munici-

pal. Que se houvesse algo previsto para o lo-
cal e se a Câmara Municipal exercesse o direito 
de preferência, teria de saber qual a medida e 
como seria financiado e pago o investimento. 
Que é verdade que a Câmara Municipal não tem 
uma equipa definida, não por falta de estraté-
gia nem por uma gestão casuística do território, 
mas porque acha que uma entidade que tratas-
se apenas de uma Aru ou de uma oru, seria 
redutor para vila Nova de Gaia. Que o presente 
assunto está a ser desenvolvido no âmbito da 
Direção Municipal do urbanismo e Ambiente, de 
uma forma integrada, suportado em vários do-
cumentos, nomeadamente, o plano Estratégico 
de Desenvolvimento urbano, que já foi analisa-
do em reunião de Câmara e que é o grande do-
cumento da estratégia para o desenvolvimento 
de vila Nova de Gaia, proposta pelo presente 
executivo municipal. Que a partir do momento 
que o documento é aqui discutido e aprovado, 
estão reunidas as condições para que a Direto-
ra Municipal ou os serviços possam dizer cla-
ramente se aquele imóvel é ou não necessário 
para o desenvolvimento dessa estratégia. Que 
há uma estratégia integrada de desenvolvimen-
to do Município, que contempla por um lado as 
AruS’s, por outro lado, a oru do Centro his-
tórico. Que já foi aprovado em reunião de Câ-
mara uma oru para o Centro histórico, onde 
estão definidas todas as ações que o Município 
levará a cabo nos próximos anos, para reabili-
tar e revitalizar aquela zona. Que este imóvel 
em concreto, não tem qualquer interesse para o 
Município, pelo que, se propõe o não exercício 
do direito de preferência. Que existe um pEDu 
aprovado assim como Aru’s e estão-se a defi-
nir oru’s e o plano de urbanização da Avenida, 
pelo que, a Câmara Municipal não tem medidas 
avulsas e casuísticas. Disse não considerar a re-
tirada de discussão do presente ponto, porque 
estão reunidas todas as questões legais confor-
me parecer da Diretora Municipal de urbanismo 
e Ambiente. 
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura disse que grande parte dos direitos de 
preferência estão a ser avaliados em conside-
ração ao preço e, nesse caso, o preço está a 
um valor superior à avaliação feita pela Câmara 
Municipal. Que refere-se à questão do procedi-
mento e que se há uma Aru, deve haver uma 
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dotação orçamental para a reabilitação urbana 
nessa Aru, deve haver uma equipa de gestão 
especificamente afeta a essa situação e aqui-
lo que pretende é que seja essa equipa, ou no 
caso de ela ainda não existir, que seja a Dire-
ção Municipal de urbanismo e Ambiente a dar 
essa informação. Que deve haver um procedi-
mento integrado relativamente a esta matéria. 
Que a Direção Municipal de urbanismo e Am-
biente não tem o planeamento urbanístico, o 
qual diz respeito à Gaiurb, pelo que, apesar de 
toda a articulação que possa existir, é uma das 
disfunções existentes. Que a oru sendo uma 
operação de reabilitação urbanística específica, 
está sem equipa e vê-se que existe, neste caso, 
uma preocupação que também é financeira e 
quando se fala em reabilitação urbana, muitas 
vezes o Município prejudica essa parte financei-
ra, porque aquilo que está em primeiro lugar é 
a revitalização urbana, pelo que, estes proce-
dimentos deviam ter uma informação integra-
da. Que não se cria uma Aru e uma oru se 
não houver instrumentos para concretizar essa 
área de intervenção específica, nomeadamente, 
uma equipa gestora e uma dotação orçamental.
o Senhor vice- presidente, Eng.º patrocínio Mi-
guel vieira de Azevedo disse que apenas não 
está nomeada a equipa de gestão, por opção. 
Disse que quem faz o planeamento urbanísti-
co do Município é a Direção Municipal de ur-
banismo e Ambiente e a Gaiurb apenas presta 
um serviço sobre a tutela da Diretora Munici-
pal. Que no presente caso, não está programa-
da nenhuma ação de reabilitação que abranja 
o imóvel e que justifique a sua aquisição pelo 
Município. Que a Câmara Municipal tem uma 
verba orçamental, ações elencadas e planeadas 
no tempo e um “guião” para aqueles que são 
os imóveis que interessam à Câmara Municipal 
adquirir. Que não existe uma entidade gesto-
ra, mas existe uma equipa afeta a este projeto 
e está a ser implementado no território aquilo 
que foi definido na oru.
Deliberação:  Deliberado por maioria, por 8 
votos a favor do pS e 2 votos contra do ppD/
pSD.CDS-pp, aprovar não exercer o direito de 
preferência na alienação do prédio sito na rua 
particular João Félix, 91 e 93, união de Fregue-
sias de Santa Marinha e São pedro da Afurada, 
inscrito na respetiva matriz urbana sob o artigo 

u – 3872º, pelo preço de €135.000,00 (centro 
e trinta e cinco mil euros), nos termos informa-
dos.

DiREÇÃo MUNiCiPaL PaRa a iNCLUSÃo 
SoCiaL

AprovAçÃo DA ATA Do “CoNCurSo oCu-
pAçÕES STrEET FooD 2018” E rESpETIvAS 
oCupAçÕES E rEDISTrIBuIçÃo DE LuGA-
rES DE STrEET FooD
EDoC/2018/11251
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. 
02.05.2018.”
Deliberação:  Deliberado por unanimidade, 
aprovar, nos termos informados, o seguinte:
- A ata do concurso “ocupações Street Food 
2018” e respetivas ocupações;
- A redistribuição de lugares de Street Food, na 
seguinte proporção: 3 lugares na Avenida  Dio-
go Leite, 3 lugares no Jardim do Morro, 4 lu-
gares na Av. Da república (General Torres) e 2 
lugares na orla Marítima.
ATrIBuIçÃo DE pASSES ESCoLArES AoS 
ALuNoS TELMo ALEXANDrE vALADArES 
MAChADo E GoNçALo rENATo vALADArES 
MAChADo Do AGrupAMENTo DE ESCoLAS 
DIoGo MACEDo, No vALor ToTAL DE €55.30 
(CINQuENTA E CINCo EuroS E TrINTA CÊN-
TIMoS)
EDoC/2018/22542
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. 
02.05.2018.”
Deliberação:  Deliberado por unanimidade, 
aprovar a atribuição dos passes escolares aos 
alunos Telmo Alexandre valadares Machado, do 
9º ano de escolaridade e Gonçalo renato vala-
dares Machado, do 6º ano de escolaridade, do 
Agrupamento de Escolas Diogo Macedo, no va-
lor mensal de €27,65, cada um, até ao final do 
presente ano letivo, nos termos informados.
ATrIBuIçÃo DoS ESCALÕES A E B DA AçÃo 
SoCIAL ESCoLAr, CoM EFEIToS rETroATI-
voS E rEGuLArIZAçÃo DoS vALorES EM 
DÍvIDA – ANo LETIvo 2017-2018
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EDoC/2018/24165
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. 
02.05.2018.”
Deliberação:  Deliberado por maioria, por 8 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS.pp, aprovar, nos termos informados, a re-
gularização dos valores em dívida da ASE, nos 
seguintes termos:
- atribuir o escalão A, com efeitos retroativos e 
com a consequente anulação do valor em dívi-
da, a 13 alunos, no valor total de €4.574,55, de 
acordo com o histórico do escalão de abono de 
família apresentado (1º escalão);
- atribuir o escalão B, com efeitos retroativos 
e com a consequente anulação de metade do 
valor em dívida, a 4 alunos, no valor total de 
€436,61, de acordo com o histórico do escalão 
de abono de família apresentado (2º escalão).
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA pELA uTILIZAçÃo DA pISCINA MuNICI-
pAL DE MArAvEDI, DurANTE o ANo LETIvo 
DE 2017/2018, No vALor DE €675,00 (SEIS-
CENToS E SETENTA E CINCo EuroS), SoLI-
CITADo pELA CASA DE ACoLhIMENTo DA 
NoSSA SENhorA DA MISErICÓrDIA – SAN-
TA CASA DA MISErICÓrDIA DE GAIA – rETI-
FICAçÃo DA DELIBErAçÃo DE CâMArA DE 
24.11.2017
EDoC/2017/56714
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. 
02.05.2018.”
Deliberação:  Deliberado por unanimidade, re-
tificar a deliberação de Câmara de 24.11.2017 e 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa pela utilização da piscina Municipal de 
Maravedi, durante o ano letivo de 2017/2018, no 
valor de €675,00 (seiscentos e setenta e cinco 
euros), solicitado pela Casa de Acolhimento da 
Nossa Senhora da Misericórdia – Santa Casa da 
Misericórdia de Gaia, nos termos informados.

DiVERSoS
Foi presente o rESuMo DIÁrIo DE TESourA-
rIA que se anexa no final por fotocópia sob o nº 

14, apenas no original.
Deliberação:  A Câmara tomou conhecimento.
E nada mais havendo a tratar, quando eram 15 
horas e 30 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 
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. 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 patrocínio 
Miguel vieira de Azevedo)

B.2. aTa 11
rEuNIÃo pÚBLICA DA CâMArA rEALIZADA 
NoS pAçoS Do MuNICÍpIo DE vILA NovA DE 
GAIA EM 21 DE MAIo 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. 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 ArT.º 39.º DA LEI N.º 75/2013 
DE 12 DE SETEMBro, CoM AS DEvIDAS ALTE-
rAçÕES:
- o Senhor vereador, Dr. José Guilherme Sarai-
va de oliveira Aguiar
prESIDIu À rEuNIÃo: 
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- o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues
SECrETArIou A rEuNIÃo: 
- A Senhora Diretora Municipal de Administra-
ção e Finanças, Dra. Manuela Garrido
horA DA ABErTurA: 16 horas e 5 minutos
horA DE ENCErrAMENTo: 18 horas e 55 mi-
nutos

PRESiDÊNCia/VEREaÇÃo
AprovAçÃo DEFINITIvA DA ATA N.º 10 (or-
DINÁrIA) DE 07 DE MAIo 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 n.º10 (ordinária) 
da reunião de Câmara realizada em 07 de maio 
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 
07 de maio de 2018.
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, 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 – DESCABIMENTAçÃo 
Do vALor ToTAL
EDoC/2017/47414
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
2, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “Aprovo. À Câma-
ra, para ratificar. 07.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, rati-
ficar o despacho do Sr. presidente datado de 
07.05.2018 que aprovou a descabimentação do 
valor de €25.000,00 (vinte e cinco mil euros) 
relativo ao 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, 2021, nos termos apresentados.
ACorDo DE pArCErIA A CELEBrAr ENTrE 
o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA E A 
SANTA CASA DA MISErICÓrDIA Do porTo 
pArA A rEALIZAçÃo Do “GoD TELLErS – 
ENCoNTro DE BANDAS CrISTÃS”
EDoC/2018/23465
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
3, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
03.05.2018”
Deliberação:  Deliberado por unanimidade, 
aprovar o acordo de parceria a celebrar entre o 
município de vila Nova de Gaia e a Santa Casa 
da Misericórdia do porto, para a realização do 
“God Tellers – Encontro de Bandas Cristãs”, nos 
termos acordados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE MovIJovEM – MoBILIDADE JuvENIL, 
CoopErATIvA DE INTErESSE pÚBLICo DE 
rESpoNSABILIDADE LIMITADA E o MuNICÍ-
pIo DE vILA NovA DE GAIA TENDo EM vIS-
TA A CrIAçÃo, IMpLEMENTAçÃo E CoMEr-
CIALIZAçÃo Do CArTÃo JovEM MuNICIpAL 
EYC DE vILA NovA DE GAIA, No vALor DE 
€25.000,00 (vINTE E CINCo MIL EuroS)
EDoC/2018/29794
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. 
15.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o acordo de colaboração a celebrar entre 
o Movijovem – Mobilidade Juvenil, Cooperativa 
de Interesse público de responsabilidade Limi-
tada e o Município de vila Nova de Gaia, tendo 
em vista a criação, implementação e comercia-
lização do Cartão Jovem Municipal EYC de vila 
Nova de Gaia, no valor global de €50.000,00 
(cinquenta mil euros), nos termos acordados.
ACorDo DE CoopErAçÃo A CELEBrAr EN-
TrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA E 
A FEDErAçÃo DAS CoLETIvIDADES DE vILA 
NovA DE GAIA pArA ApoIo FINANCEIro À 
FEDErAçÃo CoM vISTA A ASSEGurAr o 
rESpETIvo FuNCIoNAMENTo, No vALor DE 
€7.500,00 (SETE MIL E QuINhENToS EuroS)
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EDoC/2018/29798
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. 
15.05.2018”
o Senhor vereador Dr. José Joaquim Cance-
la Moura disse presumir que o valor a atribuir 
será anual e destinado ao funcionamento. Que 
as obrigações da federação referem “conceber 
e realizar sob a sua responsabilidade em 2017, 
um programa de atividades no domínio da pro-
moção do movimento associativo” e, salvo me-
lhor opinião, está-se a falar de uma entidade 
que é representativa de todas as coletividades, 
mas que não tem necessariamente um progra-
ma próprio, pelo que, solicitou esclarecimentos 
quanto a essa matéria. Que admite que, rela-
tivamente aos 7.500 euros, os mesmos serão 
para financiar o próprio funcionamento da ins-
tituição. 
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse que serão 7500 euros 
que poderão ter um reforço durante o presen-
te ano e que são a contrapartida estipulada 
no ano passado, ou seja, a Câmara Municipal 
tinha como responsabilidade o pagamento do 
funcionário/a que estava na Federação, oriun-
do de um programa ocupacional ou de um pro-
grama de estágio do IFp e, este ano, isso não 
se verifica, pelo que, admite que haja revisão 
deste valor, em alta. No que diz respeito às con-
trapartidas, disse que a Federação das Coletivi-
dades tem um leque alargado de iniciativas ao 
longo do ano, que envolvem as coletividades 
todas, contudo, irá solicitar uma cópia do plano 
de atividades da instituição, a qual será enviada 
aos Srs. vereadores. 
Deliberação:  Deliberado por unanimidade, 
aprovar o acordo de cooperação a celebrar en-
tre o Município de vila Nova de Gaia e a Fede-
ração das Coletividades de vila Nova de Gaia, 
para apoio financeiro à Federação com vista a 
assegurar o respetivo funcionamento durante o 
ano de 2018, no valor de €7.500,00 (sete mil e 
quinhentos euros), nos termos acordados.
proToCoLo DE CoopErAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE A ÁrEA METropoLITANA Do porTo 
E CADA uM DoS MuNICÍpIoS QuE A INTE-
GrAM CoM vISTA À prEpArAçÃo Do MoDE-

Lo DE EXpLorAçÃo DA rEDE MuNICIpAL DE 
DISTrIBuIçÃo DE ELETrICIDADE EM BAIXA 
TENSÃo (BT) A ADoTAr
EDoC/2018/29875
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
6, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “Aprovo. para rati-
ficação da Exma. Câmara. 15.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, rati-
ficar o despacho do Sr. presidente datado de 
15.05.2018, que aprovou o protocolo de coo-
peração a celebrar entre a Área Metropolitana 
do porto e cada um dos Municípios que a inte-
gram, com vista à preparação do modelo de ex-
ploração da rede municipal de distribuição de 
eletricidade em baixa tensão (BT), nos termos 
protocolados.
rELATÓrIo DE ATIvIDADES E CoNTAS 2017 
DA FuNDAçÃo DA JuvENTuDE
EDoC/2018/28474
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. À 
DMAF. 11.05.2018”
o Senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro disse que face ao resultado/prejuízo 
de 389 mil euros e tendo sido assumido no re-
latório que a atual estratégia da Fundação da 
Juventude está desadequada e que é necessá-
ria uma nova estratégia, perguntou à Câmara 
Municipal de Gaia, como fundador, qual a sua 
opinião sobre esta matéria.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues no que diz respeito à Funda-
ção da Juventude, disse que a câmara revê-se 
integralmente no conteúdo do relatório. Que a 
Fundação da Juventude está, neste momento, a 
viver um processo de enfraquecimento, porque 
talvez erradamente deixou de ser o interlocutor 
privilegiado para as políticas de juventude dos 
municípios e das entidades parceiras que sem-
pre a legitimaram. Que é uma entidade que tem 
um potencial enorme, que têm um know how 
enorme, que fez um trabalho extraordinário du-
rante muito tempo, que geriu processos ou pro-
jetos muito importantes como o famoso proje-
to dos estágios das férias de verão, os oTJ’s e 
ATL’s em articulação com o IpJ. Que as políticas 
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de juventude, como outras, foram sendo algo 
centralizadas “para cima” e centralizadas “para 
baixo”, ou seja, foram sendo assumidas pelo Es-
tado, como um todo, como um poder central 
e depois cada município também começou a 
engendrar o seu próprio plano, pelo que, a Fun-
dação ficou aqui algo perdida. Que neste mo-
mento, em função dos resultados e em função 
do início de um novo mandato autárquico, há a 
questão que pode passar pelo reconhecimento 
que não fará sentido a continuidade desta ins-
tituição, contudo, entende que se deveria dar 
uma oportunidade de repensar a instituição, 
porque é das poucas instituições que a Câmara 
pode ter como suporte a muitas iniciativas, sem 
ter os vícios de uma empresa municipal. Que 
há, neste momento, uma discussão que pode 
passar pela deslocalização da própria funda-
ção, com a afetação das atuais instalações ou 
uma outra função bem importante para a Área 
Metropolitana e para o município do porto, em 
concreto. Que muita coisa está a ser estudada, 
trabalhada e discutida, mas não há muito mais 
a dizer a não ser que gostava que a Fundação 
continuasse, mas, só faz sentido continuar, se 
houver uma noção de que a Fundação é um ins-
trumento de política de juventude da região e 
não um “locus” para meia dúzia de ações.
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
rELATÓrIo DE ATIvIDADES 2017 DoS BoM-
BEIroS SApADorES E proTEçÃo CIvIL
EDoC/2018/19007
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. 
03.05.2018”
o Senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro relativamente à página 7 do relatório, 
disse que na análise swot efetuada, é assinalado 
como ponto fraco, a falta de um plano municipal 
de emergência atualizado. Que recentemente, 
foram publicadas notícias que indiciavam que 
a maioria das câmaras tinham os seus planos 
municipais desatualizados, pelo que, perguntou 
se o plano de vila Nova de Gaia está desatuali-
zado ou não, e se estiver, por que razão não foi 
ainda atualizado.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues no que diz respeito aos 

bombeiros, a exigência do plano de emergên-
cia é recente. Que o Município tem o seu plano, 
que é um plano municipal de riscos. Disse que o 
plano de emergência foi uma exigência recente, 
produto da situação dramática que aconteceu 
o ano passado com os incêndios e o poder cen-
tral resolveu incrementar um conjunto de me-
didas, achando que é pela via legislativa que se 
resolvem problemas que são de décadas. Que 
uma das medidas foi obrigar os municípios a 
construírem os seus planos municipais de emer-
gência. Disse que Gaia não é um município de 
risco no mapa dos riscos de incêndios no país, o 
que não quer dizer que eles não possam ocor-
rer, mas não está zonado como tal. Que, por ou-
tro lado, não faz nenhum sentido que se faça 
um outsourcing de um plano, quando existem 
no Município, para além dos Sapadores, seis as-
sociações humanitárias de bombeiros, postos 
de Emergência Médica, polícia Municipal, pSp 
e GNr, ou seja, um mundo enorme de entida-
des que atuam na área da proteção civil, dos 
riscos e da emergência e com as quais existe 
diálogo. Que a notícia publicada é parcialmente 
falsa, porque as Câmaras que estão obrigadas 
a ter o plano aprovado são as câmaras de risco 
vermelho, no zonamento de incêndios e Gaia, 
não está incluída. Que a Câmara optou por 
fazer um trabalho sério, o que não quer dizer 
que os outros não o façam, mas vila Nova de 
Gaia tem uma envergadura institucional que é 
incomparável desde logo com o porto e com 
Matosinhos, que têm sapadores ou voluntários, 
com funções muito cingidas. Que vila Nova de 
Gaia tem voluntários com um parque automó-
vel e um corpo operacional superior ao dos 
Sapadores e, se é verdade que, pessoalmente 
detêm o comando operacional municipal como 
presidente de câmara, assim como a Câmara 
detêm no sentido de comandante operacional 
municipal, comandante vítor primo, também 
é verdade que não é impondo que se faz um 
bom plano. Que, por isso, estabeleceu uma dad 
line, ou seja, fechar o pIo até Abril e o plano até 
Dezembro do presente ano. Que se tudo correr 
bem, não é por falta do plano e se alguma coisa 
correr mal, também não é por falta dele, porque 
o plano é um estudo estratégico e a dimensão 
operacional está há muito tempo definida e a 
única coisa que não está definida e que, neste 
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caso não interfere profundamente, é o território 
de intervenção de cada um e que não é fácil de 
definir, porque os voluntários têm a noção de 
que têm a mesma estrutura e a mesma capa-
cidade institucional dos Sapadores e isso não 
é verdade, e os Sapadores também não têm 
que se afirmar de forma arrogante perante os 
voluntários. Este diálogo está a ser feito uma 
vez por mês com os comandantes de cada uma 
das instituições, com os Sapadores e consigo 
próprio e o vereador da proteção civil. Que o 
programa municipal de emergência foi exigi-
do a partir dos incêndios, contudo, ele sempre 
existiu na legislação nacional, mas passou a ser 
obrigatório a partir dos incêndios para os muni-
cípios vermelhos e 
não para os outros e vila Nova de Gaia, neste 
momento, não está incluído nessa jurisdição, 
pelo que não é obrigatório, mas sim aconselhá-
vel. 
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
rEGIME EXCECIoNAL DE TÁXIS - FIXAçÃo, A 
TÍTuLo EXCECIoNAL, ENTrE oS DIAS 04 DE 
JuNho E 06 DE ouTuBro DE 2018 DE uM rE-
GIME LIvrE DE ESTACIoNAMENTo
EDoC/2018/28838
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. 
11.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a fixação, a título excecional, entre os 
dias 4 de junho e 6 de outubro de 2018, de um 
regime de estacionamento diferente do vigen-
te, ou seja, o regime livre e, caso o fluxo de tu-
ristas e as necessidades de aumento do contin-
gente se verifiquem desajustadas, a cessação 
deste regime excecional no dia 29 de julho de 
2018, nos termos propostos.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS por SErvIçoS DA poLÍCIA 
MuNICIpAL, rELATIvAS À rEALIZAçÃo Do 
EvENTo “FESTA Do Corpo DE DEuS DE LE-
vEr”, A rEALIZAr A 31 DE MAIo DE 2018, No 
vALor DE €96,88 (NovENTA E SEIS EuroS 
E oITENTA E oITo CÊNTIMoS), SoLICITADo 
pELA uNIÃo DE FrEGuESIAS DE SANDIM, 
oLIvAL, LEvEr E CrESTuMA
EDoC/2018/22931

Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
10, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.04.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de ta-
xas devidas por serviços prestados pela polícia 
municipal, relativas à realização do evento “Fes-
ta do Corpo de Deus de Lever”, a realizar a 31 
de maio de 2018, no valor de €96,88 (noventa e 
seis euros e oitenta e oito cêntimos), solicitado 
pela união de Freguesias de Sandim, olival, Le-
ver e Crestuma, nos termos apresentados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS por SErvIçoS DA poLÍCIA 
MuNICIpAL, rELATIvAS À rEALIZAçÃo Do 
EvENTo “CorrIDA DE roLAMENToS”, rEA-
LIZADo A 25 DE ABrIL DE 2018, No vALor DE 
€760,37 (SETECENToS E SESSENTA EuroS E 
TrINTA E SETE CÊNTIMoS) SoLICITADo pELA 
uNIÃo DE FrEGuESIAS DE SANDIM, oLIvAL, 
LEvEr E CrESTuMA
EDoC/2018/20217
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
11, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.04.2018”
Deliberação:  Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa em 70% do pa-
gamento de taxas devidas por serviços presta-
dos pela polícia municipal, relativas à realização 
do evento “Corrida de rolamentos”, realizado a 
25 de abril de 2018, no valor global de €760,37 
(setecentos e sessenta euros e trinta e sete 
cêntimos),solicitado pela união de Freguesias 
de Sandim, olival, Lever e Crestuma, nos ter-
mos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS por SErvIçoS DA poLÍCIA 
MuNICIpAL, rELATIvA À rEALIZAçÃo Do 
EvENTo “CAMpEoNATo rEGIoNAL Do Nor-
TE DE MArAToNAS”, rEALIZADo A 05 DE 
MAIo DE 2018, No vALor DE €113,04 (CENTo 
E TrEZE EuroS E QuATro CÊNTIMoS), So-
LICITADo pELA uNIÃo DE FrEGuESIAS DE 
SANDIM, oLIvAL, LEvEr E CrESTuMA
EDoC/2018/23136
Foi presente o documento referido em epígra-
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fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
12, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.04.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas devidas por serviços prestados pela 
polícia municipal, relativas à realização do 
evento “Campeonato regional do Norte de Ma-
ratonas”, realizado a 05 de maio de 2018, no 
valor de €113,04 (cento e treze euros e quatro 
cêntimos), solicitado pela união de Freguesias 
de Sandim, olival, Lever e Crestuma, nos ter-
mos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS por SErvIçoS DA poLÍCIA 
MuNICIpAL, rELATIvA À rEALIZAçÃo Do 
EvENTo “proCISSÃo Do Corpo DE DEuS”, 
rEALIZADo A 01 DE MAIo DE 2018, No vA-
Lor DE €96,88 (NovENTA E SEIS EuroS E 
oITENTA E oITo CÊNTIMoS), SoLICITADo 
pELA pArÓQuIA DE S. FÉLIX DA MArINhA
EDoC/2018/24570
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
13, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.04.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa em 70% do paga-
mento de taxas devidas por serviços prestados 
pela polícia municipal, relativas à realização do 
evento “procissão do Corpo de Deus”, realizado 
a 01 de maio de 2018, no valor global de €96,88 
(noventa e seis euros e oitenta e oito cêntimos), 
solicitado pela paróquia de S. Félix da Marinha, 
nos termos informados.

DEPaRTaMENTo DE aSSUNToS JURÍDiCoS
proCESSo DE IMpuGNAçÃo JuDICIAL N.º 
2252/13.7BEprT propoSTA por pETrIN – pE-
TrÓLEoS E INvESTIMENToS S.A.
EDoC/2018/20615
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. 
27.04.2018”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
proCESSo DE IMpuGNAçÃo N.º 2440/14.9BE-

prT INTENTADA por ALBErTo ANTÓNIo DE 
JESuS SouSA, S.A. CoNTrA A CâMArA Mu-
NICIpAL DE vILA NovA DE GAIA
EDoC/2018/21737
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. 
02.05.2018”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
opoSIçÃo A proCESSo DE EXECuçÃo FIS-
CAL N.º 2533/15.5BEprT INTENTADA por 
MEo – SErvIçoS DE CoMuNICAçÕES E MuL-
TIMÉDIA, S.A. CoNTrA o MuNICÍpIo DE vILA 
NovA DE GAIA
EDoC/2018/20620
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
16, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.04.2018”
Deliberação:  A Câmara tomou conhecimento.
proCEDIMENTo CAuTELAr DE SuSpEN-
SÃo DE EFICÁCIA N.º 2383/17.4BEprT-A DA 1ª 
u.o.Do TrIBuNAL ADMINISTrATIvo E FISCAL 
Do porTo
EDoC/2018/27613
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: “Tomei conheci-
mento. À Câmara. 11.05.2018”.
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
AçÃo ADMINISTrATIvA ESpECIAL pELA 
uNIDADE orGâNICA 5 Do TrIBuNAL AD-
MINISTrATIvo E FISCAL Do porTo (proC.º 
831/11.6BEprT) – INForMAçÃo 095/oC Do 
DEpArTAMENTo DoS ASSuNToS JurÍDICoS
EDoC/2018/19511
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
18, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.04.2018”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
proJETo DE ALTErAçÃo Ao rEGuLAMENTo 
DA rESErvA NATurAL LoCAL Do ESTuÁrIo 
Do Douro – propoSTA FINAL E rESpETIvA 
NoTA JuSTIFICATIvA
EDoC/2018/18468
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Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
19, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
15.05.2018”
Deliberação:  Deliberado por maioria, por 8 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, submeter a aprovação da Assembleia 
Municipal a proposta final do projeto de Altera-
ção ao regulamento da reserva Natural Local 
do Estuário do Douro e respetiva nota justifica-
tiva, nos termos e para os efeitos do preceitua-
do na alínea k) do n.º1, do artigo 33º do regime 
Jurídico das Autarquias Locais (rJAL), aprova-
do pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, nos 
termos informados.
proJEToS DE rEGuLAMENToS MuNICIpAIS: 
rEGuLAMENTo DA rEDE DE horTAS urBA-
NAS Do MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA; 
rEGuLAMENTo pArA o ArrENDAMENTo DE 
hABITAçÕES SoCIAIS; rEGuLAMENTo DE IN-
TErvENçÃo No ESpAço pÚBLICo Do MuNI-
CÍpIo DE vILA NovA DE GAIA; rEGuLAMEN-
To DE SErvIço DE GESTÃo DE rESÍDuoS 
urBANoS E LIMpEZA pÚBLICA – propoSTA 
FINAL E rESpETIvA NoTA JuSTIFICATIvA
EDoC/2016/68623
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. 
15.05.2018”
Deliberação:  Deliberado por maioria, por 8 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp submeter a aprovação da Assembleia 
Municipal, nos termos e para os efeitos do pre-
ceituado na alínea k) do n.º1, do artigo 33º do 
regime Jurídico das Autarquias Locais (rJAL), 
aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setem-
bro, a proposta final do projeto do regulamen-
to da rede de hortas urbanas do Município de 
vila Nova de Gaia e respetiva nota justificati-
va, a proposta final do projeto do regulamen-
to para Arrendamento de habitações Sociais 
e respetiva nota justificativa, a proposta final 
do projeto do regulamento de Intervenção no 
Espaço público do Município de vila Nova de 
Gaia e respetiva nota justificativa e a proposta 
final do projeto do regulamento de Serviços de 
Gestão de resíduos urbanos e Limpeza pública 

e respetiva nota justificativa, nos termos infor-
mados.
proJETo DE rEGuLAMENTo DE ESpAçoS 
vErDES, pArQuES E ÁrEAS DE CoNSErvA-
çÃo DA NATurEZA E DA BIoDIvErSIDADE – 
propoSTA FINAL E rESpETIvA NoTA JuSTI-
FICATIvA
EDoC/2018/15212
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
21, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
15.05.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 8 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, submeter a aprovação da Assembleia 
Municipal a proposta final do projeto de regu-
lamento de Espaços verdes, parques e Áreas 
de Conservação da Natureza e da Biodiversi-
dade e respetiva nota justificativa, nos termos 
e para os efeitos do preceituado na alínea k) 
do n.º1, do artigo 33º do regime Jurídico das 
Autarquias Locais (rJAL), aprovado pela Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, nos termos infor-
mados.

DiREÇÃo MUNiCiPaL DE aDMiNiSTRaÇÃo E 
FiNaNÇaS

ACorDo DE CoopErAçÃo A CELEBrAr EN-
TrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA, 
ÁGuAS DE GAIA, E.M. S.A. E A AuTorIDADE 
MArÍTIMA NACIoNAL – CoMANDo GErAL DA 
poLÍCIA MArÍTIMA TENDo EM vISTA A INS-
TALAçÃo DoS SErvIçoS DA poLÍCIA MA-
rÍTIMA Ao LoNGo DA orLA MArÍTIMA Do 
CoNCELho DE vILA NovA DE GAIA
EDoC/2018/24204
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
22, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.04.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o acordo de cooperação a celebrar entre o 
Município de vila Nova de Gaia, as Águas de 
Gaia, E.M. S.A. e a Autoridade Marítima Nacional 
– Comando Geral da polícia Marítima, tendo em 
vista a instalação dos serviços da polícia marí-
tima, ao longo da orla marítima do concelho de 
vila Nova de Gaia, nos termos acordados.
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ACorDo DE pArCErIA A CELEBrAr ENTrE 
o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA E A 
FuNDAçÃo DA JuvENTuDE TENDo EM vISTA 
A rEALIZAçÃo Do proJETo GET ForWArD
EDoC/2018/24584
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. 
11.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o acordo de parceria a celebrar entre 
o Município de vila Nova de Gaia e a Fundação 
da Juventude, tendo em vista a realização do 
projeto GET ForWArD, nos termos acordados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
E o AGrupAMENTo DE ESCoLAS ESCuLTor 
ANTÓNIo FErNANDES DE SÁ pArA ApoIo 
FINANCEIro À CrIAçÃo DE uM Coro MuSI-
CAL No âMBITo Do proJETo CoopErA, No 
vALor DE €10.000,00 (DEZ MIL EuroS)
EDoC/2018/20944
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. 
19.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o acordo de colaboração a celebrar en-
tre o Município de vila Nova de Gaia e o Agru-
pamento de Escolas Escultor António Fernan-
des de Sá, para apoio financeiro à criação de 
um coro musical no âmbito do projeto Coopera, 
no valor de €10.000,00 (dez mil euros), nos ter-
mos acordados.
ACorDo DE ALTErAçÃo Do proToCoLo DE 
CoLABorAçÃo A CELEBrAr ENTrE o INS-
TITuTo NACIoNAL DE EMErGÊNCIA MÉDICA, 
I.p. E o Corpo DE BoMBEIroS SApADorES 
DE GAIA TENDo EM vISTA A CoNSTITuIçÃo 
DE uM poSTo pEM
EDoC/2018/3012
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
25, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
15.05.2018”
Deliberação:  Deliberado por unanimidade, 
aprovar o acordo de alteração do protocolo 

de colaboração a celebrar entre o Instituto Na-
cional de Emergência Médica, I.p. e o Corpo de 
Bombeiros Sapadores de Gaia, tendo em vista 
a constituição de um posto pEM, nos termos 
acordados.
proToCoLo A CELEBrAr ENTrE o MuNICÍ-
pIo DE vILA NovA DE GAIA E oS pLEBEuS 
AvINTENSES pArA ApoIo FINANCEIro À 
puBLICAçÃo Do LIvro CoMEMorATIvo Do 
CENTENÁrIo DoS pLEBEuS, No vALor DE 
€9.000,00 (NovE MIL EuroS)
EDoC/2017/65216
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
26, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
15.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o protocolo a celebrar entre o Municí-
pio de vila Nova de Gaia e os plebeus Avinten-
ses, para apoio financeiro à publicação do livro 
comemorativo do centenário dos plebeus, no 
valor de €9.000,00 (nove mil euros), nos ter-
mos protocolados.
CEDÊNCIA GrATuITA Ao DoMÍNIo pÚBLICo 
DE pArCELAS DE TErrENo No âMBITo Do 
ALArGAMENTo Do CAMINho DoS vALES – 
FrEGuESIA DE CANIDELo
EDoC/2018/17234
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. 
11.05.2018”
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 no âmbito do 
alargamento do Caminho dos vales – freguesia 
de Canidelo, nos termos informados.
CoNTrATo A CELEBrAr ENTrE o MuNICÍ-
pIo DE vILA NovA DE GAIA E A EMprESA 
MuNICIpAL GAIurB – urBANISMo E hABITA-
çÃo, TENDo EM vISTA A orGANIZAçÃo Do 
EvENTo “poNTES METÁLICAS DE GrANDE 
ArCo – II WorLD hErITAGE CoNGrESS”, No 
vALor DE €30.000,00 (TrINTA MIL EuroS)
EDoC/2018/29882
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
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28, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
15.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o contrato a celebrar entre o Municí-
pio de vila Nova de Gaia e a empresa municipal 
Gaiurb – urbanismo e habitação, tendo em vis-
ta a organização do evento “pontes Metálicas 
de Grande Arco – II World heritage Congress”, 
no valor de €30.000,00 (trinta mil euros), nos 
termos informados.
ACorDo DE pArCErIA A CELEBrAr ENTrE 
o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA E pEv 
ENTErTAINMENT, LDA pArA ApoIo FINAN-
CEIro À rEALIZAçÃo DA EDIçÃo DE 2018 
Do FESTIvAL MArÉS vIvAS, No vALor DE 
€200.000,00 (DuZENToS MIL EuroS) + IvA
EDoC/2018/29706
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
29, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
15.05.2018”
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura disse que estão cabimentados cerca de 
284.934 euros para a rubrica geral “desporto, 
recreio ou lazer”. Que com este evento, a rubri-
ca fica com um valor sobrante de 38.934 euros, 
pelo que, admite que haverá uma revisão orça-
mental durante o presente ano. Que tendo em 
consideração os valores de anos transatos, per-
guntou se é fundamental que o município com-
participe com os 200 mil euros, porque com a 
parte financeira e não financeira, o valor que o 
município está a comparticipar para o festival já 
deve andar acima dos 10% dos valores. Que, por 
outro lado, nas obrigações da 2ª outorgante, é 
referido que a pEv suportará todos os custos 
próprios do festival, nomeadamente na alínea 
f), do número um, da cláusula 3ª e, pessoalmen-
te, entende não ser todos, porque o município 
tem um conjunto de encargos que vai assumir.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues disse que quando o 
protocolo diz que a organização assume todos 
os encargos, refere-se a todos os encargos do 
ponto de vista do pagamento, não se refere ao 
ponto de vista do financiamento.
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura disse haver custos próprios do festival, 

não financeiros, que a Câmara assume. Disse 
que o presente documento refere-se à disponi-
bilização ao primeiro outorgante de cerca de 2 
mil convites de acesso geral e à zona vIp, per-
guntando se há algum critério para a definição 
deste número e para a atribuição dos convites 
por parte do município.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues relativamente aos 200 mil 
euros, disse que inicialmente eram 175 mil eu-
ros, na sequência de uma redução de valor que 
a atual câmara entendeu fazer. Que no ciclo 
autárquico anterior, nomeadamente em 2013, o 
valor pago foi de 320 mil euros, pelo que, pre-
sentemente, há uma redução de 120 mil euros. 
Que apenas no final do festival é que poderá 
responder à questão da plausibilidade dos 200 
mil euros, porque este ano o festival irá reali-
zar-se num novo local. Que o novo local tem 
uma maior capacidade e vai permitir a venda 
de um maior número de bilhetes, mas, também 
é verdade que acarretará mais custos, contudo, 
acredita que no final o balanço será positivo e 
que, no próximo ano, o festival se autonomize. 
Disse que o Marés vivas, como outros festivais 
que se realizam fora de Lisboa, necessita de in-
vestimento público, pois é isso que se verifica 
no porto e é isso que se vai verificar em Mato-
sinhos, com o festival Mandela. Que é evidente 
que um festival que se organiza em Lisboa ou 
nas suas imediações, tem um volume de finan-
ciamento resultante de empresas lá sediadas, 
nomeadamente, a EDp, vodafone, pT, etc, que 
os festivais realizados no norte não têm, pelo 
que, ou se mantem este financiamento ou o fes-
tival vai para outros municípios que estão dis-
poníveis a financiar. Disse ser uma decisão que 
tem de ser tomada e se os vereadores do pSD 
entenderem que faz sentido uma discussão so-
bre a questão, façam uma proposta e, pessoal-
mente, estará disponível para discutir a manu-
tenção do Marés vivas em Gaia, sendo que, do 
meu ponto de vista, faz todo o sentido que o 
festival se mantenha em vila Nova de Gaia. No 
que diz respeito à questão do protocolo, dis-
se que a empresa assume todos os encargos, 
porque todos os encargos são o aspeto proce-
dimental formal. Que a verba é revista em orça-
mento, no âmbito de uma revisão orçamental, 
quando for incorporado o saldo. Que restam 38 



CÂMARA MUNICIPAL

Nº 91 | MAIo 2018 | BoLETIM MUNICIPAL

18

mil euros na rubrica, a qual será reforçada no 
âmbito de uma revisão. Disse que o orçamen-
to sempre foi assim elaborado, ou seja, não faz 
sentido empolar rubricas, quando se sabe que 
depois não existirão recursos para as realizar. 
Disse ser preferível que, no âmbito de uma revi-
são, sejam acrescentados os valores a cada uma 
das rubricas. Que quando o plano e orçamento 
foi apresentado ao executivo, a atual maioria foi 
questionada sobre a existência de rubricas com 
5 mil euros, e na altura, terá explicado que os 
5 mil euros seriam a abertura de rubrica e que, 
posteriormente, no âmbito de uma revisão, se-
ria criado o bolo financeiro para a respetiva ru-
brica. Que no dia 4 de Junho do corrente ano, 
será presente a reunião de câmara a incorpora-
ção desse reforço, através de uma revisão orça-
mental. relativamente aos convites, disse que 
o número é no mesmo termo que era em 2013, 
2012 e 2011, o que para si foi uma surpresa, por-
que a Câmara, pagando menos 120 mil euros, 
tem o mesmo número de convites. Que os cri-
térios de distribuição oscilam entre os critérios 
institucionais, os quais são definidos na linha do 
que era feito antes, e uma distribuição seletiva, 
feita a partir da presidência, para entidades e 
personalidades individuais e coletivas que, de 
uma e de outra maneira, justificam a receber os 
convites. 
Deliberação:  Deliberado por unanimidade, 
aprovar o acordo de parceria a celebrar entre 
o Município de vila Nova de Gaia e pEv Enter-
tainment, Lda, para apoio financeiro à realiza-
ção da edição de 2018 do Festival Marés vivas, 
no valor de €200.000,00 (duzentos mil euros) 
+ IvA, nos termos acordados.
CoNCurSo pÚBLICo CoM puBLICIDADE IN-
TErNACIoNAL pArA A CoNTrATAçÃo DA 
prESTAçÃo DE SErvIçoS DE SEGuroS
EDoC/2018/29804
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
30, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
15.05.2018”
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura perguntou se este concurso vai cobrir 
todas as instalações do município, mesmo as 
tuteladas pelas Águas de Gaia e pela Gaiurb ou 
se está-se a falar apenas do município e, de-

pois, a título de empresas municipais, elas farão 
procedimentos concursais distintos.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse que este concurso 
não é um concurso por lotes, é um concurso de 
agrupamento de entidades adjudicantes, o que 
significa que quem vier ao concurso, vem para 
o agrupamento todo, nomeadamente, câmara e 
empresas municipais. Que neste caso concreto, 
abdica-se do concurso por lotes, porque os lo-
tes são muito distintos e podia acontecer haver 
lotes desertos e isso seria inconveniente, pelo 
que, é um agrupamento de entidades adjudi-
cantes. Que o que se vai votar é que a Câmara 
integre o agrupamento de entidades adjudi-
cantes, é a abertura do concurso e, em conjunto 
com as Águas de Gaia e com a Gaiurb se faça o 
procedimento nos termos do programa de con-
curso e caderno encargos. 
Deliberação: Deliberado por maioria, por 8 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, nos termos informados, o seguinte:
1 – Integrar o agrupamento de entidades adju-
dicantes constituído pela Câmara Municipal de 
vila Nova de Gaia, pela Águas de Gaia, EM, SA e 
pela Gaiurb – urbanismo e habitação, EM, para 
efeitos de procedimento pré-contratual que 
tem como objeto a aquisição de serviços de se-
guros;
2 – Autorizar a abertura de procedimento para 
a contratação da prestação de serviços de se-
guros na modalidade de Concurso público com 
publicação de anúncio no JouE, nos termos do 
disposto nos artigos 36.º e 130.º e seguintes do 
CCp;
3 – Que em conjunto com as decisões dos Con-
selhos de Administração da Águas de Gaia, EM, 
SA e pela Gaiurb – urbanismo e habitação, EM, 
o Município assuma, para os efeitos do n.º 2 do 
artigo 39.º do CCp, a posição de representante 
comum na condução da fase de formação do 
contrato, a quem cabe designar o respetivo júri 
do procedimento, conforme indicado supra.
4 – Aprovar as peças do procedimento consti-
tuídas pelo programa de Concurso e Caderno 
de Encargos 
CoNCurSo pÚBLICo CoM puBLICIDADE 
INTErNACIoNAL pArA CoNTrATAçÃo DE 
“prESTAçÃo DE SErvIçoS DE TELECoMu-
NICAçÕES MÓvEIS, voZ, SMS E DADoS CoM 
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CoMoDATo DE EQuIpAMENTo”
EDoC/2018/14154
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
31, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
15.05.2018”
Deliberação:  Deliberado por maioria, por 8 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, nos termos informados, o seguinte:
1 - Autorizar, ao abrigo do disposto no artigo 
39.º do Código dos Contratos públicos (CCp), 
que o Município de vila Nova de Gaia integre o 
agrupamento de entidades adjudicantes, cons-
tituído por si a par com as entidades Águas de 
Gaia, EM, SA e Gaiurb – urbanismo e habita-
ção EM, e que o mesmo fique designado como 
o seu representante Comum, para efeitos de 
condução do procedimento pré-contratual, a 
quem caberá promover os atos de gestão do 
procedimento que não tenham de ser tomados 
conjuntamente pelos órgãos competentes das 
entidades que integram o agrupamento; 
2 - Autorizar, face ao valor considerado pela 
qual a referida contratação está abrangida, nos 
termos da alínea a) n.º 1 do ArT.º 20.º do CCp, 
que se adote o concurso público, com publica-
ção de anúncio no JouE; 
3 - Aprovar, nos termos da alínea c) do n.º 1 e 
do n.º 2 do art.º 40º do CCp, os termos e con-
dições constantes do Caderno de Encargos, o 
programa de concurso e respetivos anexos, mi-
nutas de anúncios e Modelo DEuCp, que aqui 
se juntam; 
4 - Definir para a presente aquisição de serviços 
o preço base no valor total de € 485.000,00, 
acrescido de IvA à taxa legal de 23%, perfazen-
do um total de Euros 596.550,00, nos termos 
do disposto no artigo 47º do CCp, repartido da 
seguinte forma: 
Município: 302.000,00€ + IvA a 23% perfazen-
do um total de 371.460,00€ 
Águas de Gaia, EM: 105.000€ + IvA a 23% per-
fazendo um total de 129.150,00€ 
Gaiurb, EM: 78.000,00€ + IvA a 23% perfazen-
do um total de 95.940,00€ 
5 – Aprovar, nos termos do n.º 3 do artigo 39º 
do CCp, a constituição dos elementos do júri 
conforme sugerido, a saber: presidente: Drª 
hermenegilda Cunha e Silva; vogal Efetivo: Drª 

Alexandra vieira; vogal Efetivo: Eng.º ângelo 
Estrela da Silva; vogal Suplente: Drª Sónia Mou-
rão; vogal Suplente: Dr. António Aires, juntan-
do-se para o efeitos as respetivas declarações 
de Inexistência de conflito de interesses de to-
dos os membros. 
6 – Autorizar, ao abrigo do n.º 3 do artigo 136º, 
que seja reduzido para 15 dias o prazo para apre-
sentação de propostas, atendendo à  morosi-
dade subjacente às fases de um procedimento 
desta natureza (vg. pedidos de esclarecimento, 
erros e omissões, suas respostas e publicações 
de eventuais anúncios, eventuais pronúncias 
em sede de audiência prévia e respetiva análise 
e, por fim, a necessidade de se aguardar pela 
concessão do visto do TContas para que o con-
trato possa iniciar a execução), a qual não se 
compadece com a data do termo do contrato 
atualmente em vigor (30.09.2018), por forma a 
cumprir com os prazos inerentes à tramitação 
exigível, obrigatória e eventual, que pode vir a 
revelar-se mais morosa que o previsto. 
7 – Autorizar ainda, nos termos do n.º 3 do ar-
tigo 61º da LoE/18 a dispensa do limite aos en-
cargos, tendo em conta que, relativamente aos 
valores despendidos com o contrato de aquisi-
ção de serviços em ano anterior, constatar-se 
que serão ultrapassados os valores a despen-
der com a presente contratação, fundamenta-
do na Informação dos serviços pelo facto de 
existir um acréscimo de cartões e outros tipos 
de serviços, instalados em equipamentos de vi-
gilância dos estabelecimentos escolares.
8 – Alterar a redação da alínea d) do ponto 
20.1. do programa do procedimento passando 
a constar da referida alínea o seguinte texto: 
“Comprovativo de autorização para o exercício 
da atividade pela ArN – Autoridade regulado-
ra Nacional
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €89,06 (oITENTA E NovE 
EuroS E SEIS CÊNTIMoS), pArA DESLoCA-
çÃo Ao porTo E GAIA, No DIA 10 DE ABrIL 
DE 2018, SoLICITADo pELA ESCoLA SECuN-
DÁrIA ALMEIDA GArrETT
EDoC/2018/19783
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
32, apenas no original.
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Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
03.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €89,06 (oitenta e nove euros e seis 
cêntimos), para deslocação ao porto e Gaia, no 
dia 10 de abril de 2018, solicitado pela Escola 
Secundária Almeida Garrett, nos termos infor-
mados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor €53,67 (CINQuENTA E TrÊS 
EuroS E SESSENTA E SETE CÊNTIMoS), pArA 
DESLoCAçÃo À MISErICÓrDIA DE GAIA, No 
DIA 12 DE ABrIL DE 2018, SoLICITADo pELA 
ESCoLA BÁSICA DAS MATAS
EDoC/2018/20624
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
33, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.04.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €53,67 (cinquenta e três euros e ses-
senta e sete cêntimos), para deslocação à Mi-
sericórdia de Gaia, no dia 12 de abril de 2018, 
solicitado pela Escola Básica das Matas, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS Mu-
NICIpAIS, No vALor €209,40 (DuZENToS 
E NovE EuroS E QuArENTA CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo A AvEIro, No DIA 06 DE 
ABrIL DE 2018, SoLICITADo pELo CENTro 
SoCIAL SÃo pEDro DE vILAr Do pArAÍSo
EDoC/2018/19067
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
34, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.04.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €209,40 (duzentos e nove euros e 
quarenta cêntimos), para deslocação a Aveiro, 
no dia 06 de abril de 2018, solicitado pelo Cen-

tro Social São pedro de vilar do paraíso, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS Mu-
NICIpAIS, No vALor €157,93 (CENTo E CIN-
QuENTA E SETE EuroS E NovENTA E TrÊS 
CÊNTIMoS), pArA DESLoCAçÃo A LouSA-
DA, No DIA 11 DE ABrIL DE 2018, SoLICITADo 
pELA ESCoLA BÁSICA ADrIANo CorrEIA 
DE oLIvEIrA
EDoC/2018/20001
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
35, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
03.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €157,93 (cento e cinquenta e sete eu-
ros e noventa e três cêntimos), para deslocação 
a Lousada, no dia 11 de abril de 2018, solicitado 
pela Escola Básica Adriano Correia de oliveira, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor €394,02 (TrEZENToS E No-
vENTA E QuATro EuroS E DoIS CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo À LouSÃ, No DIA 07 DE 
ABrIL DE 2018, SoLICITADo pELo SporTING 
CLuBE DE ArCoZELo
EDoC/2018/19416
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
36, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.04.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor €394,02 (trezentos e 
noventa e quatro euros e dois cêntimos), ou 
seja, €275,81 (duzentos e setenta e cinco eu-
ros e oitenta e um cêntimos), para deslocação 
à Lousã, no dia 07 de abril de 2018, solicitado 
pelo Sporting Clube de Arcozelo, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor €149,67 (CENTo E QuArEN-
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TA E NovE EuroS E SESSENTA E SETE CÊN-
TIMoS), pArA DESLoCAçÃo A pENAFIEL, No 
DIA 22 DE ABrIL DE 2018, SoLICITADo pELo 
hÓQuEI CLuBE DE pAço Do rEI
EDoC/2018/23131
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. 
11.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor €149,67 (cento e qua-
renta e nove euros e sessenta e sete cêntimos), 
ou seja o valor de €104,77 (cento e quatro eu-
ros e setenta e sete cêntimos), para deslocação 
a penafiel, no dia 22 de abril de 2018, solicitado 
pelo hóquei Clube de paço do rei, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor €213,46 (DuZENToS E TrE-
ZE EuroS E QuArENTA E SEIS CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo A vILA BoA Do BISpo, 
No DIA 14 DE JANEIro DE 2018, SoLICITADo 
pELo hÓQuEI CLuBE DE pAço Do rEI
EDoC/2018/2424
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. 
11.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor €213,46 (duzentos e 
treze euros e quarenta e seis cêntimos), ou seja 
o valor de €149,42 (cento e quarenta e nove eu-
ros e quarenta e dois cêntimos), para desloca-
ção a vila Boa do Bispo, no dia 14 de janeiro de 
2018, solicitado pelo hóquei Clube de paço do 
rei, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €424,84 (QuATroCENToS 
E vINTE E QuATro EuroS E oITENTA E QuA-
Tro CÊNTIMoS), pArA DESLoCAçÃo A FA-
vAIoS, No DIA 07 DE ABrIL DE 2018, SoLICI-
TADo pELA ACApo – DELEGAçÃo Do porTo

EDoC/2018/19070
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
39, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.04.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor de €424,84 (quatrocentos e vinte e 
quatro euros e oitenta e quatro cêntimos), para 
deslocação a Favaios, no dia 07 de abril de 
2018, solicitado pela ACApo – Delegação do 
porto, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €425,70 (QuATroCENToS 
E vINTE E CINCo EuroS E SETENTA CÊNTI-
MoS), pArA DESLoCAçÃo A FAvAIoS, No 
DIA 27 DE JANEIro DE 2018, SoLICITADo 
pELA ACApo – DELEGAçÃo Do porTo
EDoC/2018/5592
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. 
11.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €425,70 (quatrocentos e vinte e cinco 
euros e setenta cêntimos), para deslocação a 
Favaios, no dia 27 de janeiro de 2018, solicitado 
pela ACApo – Delegação do porto, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor €108,46 (CENTo E oITo Eu-
roS E QuArENTA E SEIS CÊNTIMoS), pArA 
DESLoCAçÃo À prAIA DE MIrAMAr, No DIA 
09 DE SETEMBro DE 2017, SoLICITADo pELA 
ACApo – DELEGAçÃo Do porTo
EDoC/2017/48166
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. 
11.05.2018”
Deliberação:  Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
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de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €108,46 (cento e oito euros e quaren-
ta e seis cêntimos), para deslocação à praia de 
Miramar, no dia 09 de setembro de 2017, soli-
citado pela ACApo – Delegação do porto, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor €59,87 (CINQuENTA E NovE 
EuroS E oITENTA E SETE CÊNTIMoS), pArA 
DESLoCAçÃo À ESCoLA SEDE, No DIA 09 
DE FEvErEIro DE 2018, SoLICITADo pELo 
AGrupAMENTo DE ESCoLAS DE CANELAS
EDoC/2018/7646
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. 
11.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €59,87 (cinquenta e nove euros e oi-
tenta e sete cêntimos), para deslocação à esco-
la sede, no dia 09 de fevereiro de 2018, solici-
tado pelo Agrupamento de Escolas de Canelas, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €79,43 (SETENTA E NovE 
EuroS E QuArENTA E TrÊS CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo À ESCoLA EB1 Do CE-
Dro, No DIA 09 DE FEvErEIro DE 2018, So-
LICITADo pELo INSTITuTo Do EMprEGo E 
ForMAçÃo proFISSIoNAL (GAIA)
EDoC/2018/8660
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. 
11.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €79,43 (setenta e nove euros e quaren-
ta e três cêntimos), para deslocação à Escola 
EB1 do Cedro, no dia 09 de fevereiro de 2018, 
solicitado pelo Instituto do Emprego e Forma-
ção profissional (Gaia), nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 

TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €61,40 (SESSENTA E uM 
EuroS E QuArENTA CÊNTIMoS), pArA DES-
LoCAçÃo A SANDIM, No DIA 07 DE FEvErEI-
ro DE 2018, SoLICITADo pELA FuNDAçÃo 
pADrE LuÍS
EDoC/2018/7417
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. 
11.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €61,40 (sessenta e um euros e quaren-
ta cêntimos), para deslocação a Sandim, no dia 
07 de fevereiro de 2018, solicitado pela Funda-
ção padre Luís, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor €213,09 (DuZENToS E TrE-
ZE EuroS E NovE CÊNTIMoS), pArA DESLo-
CAçÃo A pAçoS DE FErrEIrA, No DIA 10 DE 
FEvErEIro DE 2018, SoLICITADo pELo CLu-
BE FuTEBoL S. FÉLIX DA MArINhA
EDoC/2018/8705
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. 
11.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor de €213,09 (duzentos 
e treze euros e nove cêntimos), ou seja o valor 
de €149,16 (cento e quarenta e nove euros e de-
zasseis cêntimos), para deslocação a paços de 
Ferreira, no dia 10 de fevereiro de 2018, solicita-
do pelo Clube Futebol S. Félix da Marinha, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €105,33 (CENTo E CINCo 
EuroS E TrINTA E TrÊS CÊNTIMoS), pArA 
DESLoCAçÃo À rTp MoNTE DA vIrGEM E 
porTo, No DIA 05 DE FEvErEIro DE 2018, 
SoLICITADo pELA ESCoLA EB1/JI DE vILA 
D’ESTE
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EDoC/2018/7189
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. 
11.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €105,33 (cento e cinco euros e trinta 
e três cêntimos), para deslocação à rTp Mon-
te da virgem e porto, no dia 05 de fevereiro 
de 2018, solicitado pela Escola EB1/JI de vila 
d’Este, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €492,67 (QuATroCEN-
ToS E NovENTA E DoIS EuroS E SESSEN-
TA E SETE CÊNTIMoS), pArA DESLoCAçÃo 
A vILA FLor, No DIA 18 DE MArço DE 2018, 
SoLICITADo por FuZoS – ASSoCIAçÃo DE 
FuZILEIroS
EDoC/2018/9905
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. 
11.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €492,67 (quatrocentos e noventa e 
dois euros e sessenta e sete cêntimos), para 
deslocação a vila Flor, no dia 18 de março de 
2018, solicitado por Fuzos – Associação de Fu-
zileiros, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €76,37 (SETENTA E SEIS 
EuroS E TrINTA E SETE CÊNTIMoS), pArA 
DESLoCAçÃo À EXpoNor, No DIA 28 DE FE-
vErEIro DE 2018, SoLICITADo pELo JArDIM 
DE INFâNCIA DE SÃo LourENço
EDoC/2018/11691
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. 
11.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 

aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €76,37 (setenta e seis euros e trinta e 
sete cêntimos), para deslocação à Exponor, no 
dia 28 de fevereiro de 2018, solicitado pelo Jar-
dim de Infância de São Lourenço, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS Mu-
NICIpAIS, No vALor €54,23 (CINQuENTA E 
QuATro EuroS E vINTE E TrÊS CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo Ao QuArTEL DA SErrA 
Do pILAr, No DIA 14 DE MArço DE 2018, So-
LICITADo pELo CoLÉGIo DE NoSSA SENho-
rA DA BoNANçA
EDoC/2018/14426
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. 
19.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, no 
valor €54,23 (cinquenta e quatro euros e vinte 
e três cêntimos), para deslocação ao Quartel da 
Serra do pilar, no dia 14 de março de 2018, so-
licitado pelo Colégio de Nossa Senhora da Bo-
nança, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €34,23 (TrINTA E QuATro 
EuroS E vINTE E TrÊS CÊNTIMoS), pArA 
DESLoCAçÃo À ESCoLA SECuNDÁrIA DE 
oLIvEIrA Do Douro, No DIA 09 DE JANEI-
ro DE 2018, SoLICITADo pELA ESCoLA EB1/
JI DE ALDEIA NovA
EDoC/2018/1141
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. 
11.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €34,23 (trinta e quatro euros e vinte 
e três cêntimos), para deslocação à Escola Se-
cundária de oliveira do Douro, no dia 09 de ja-
neiro de 2018, solicitado pela Escola EB1/JI de 
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Aldeia Nova, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor €224,25 (DuZENToS E vINTE 
E QuATro EuroS E vINTE E CINCo CÊNTI-
MoS), pArA DESLoCAçÃo A BArCELoS, No 
DIA 04 DE MArço DE 2018, SoLICITADo hÓ-
QuEI CLuBE DE pAço Do rEI
EDoC/2018/12587
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. 
11.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, isen-
tando 70% do valor €224,25 (duzentos e vinte e 
quatro euros e vinte e cinco cêntimos), ou seja 
€156,98 (cento e cinquenta euros e noventa e 
oito cêntimos) para deslocação a Barcelos, no 
dia 04 de março de 2018, solicitado hóquei Clu-
be de paço do rei, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €62,26 (SESSENTA E DoIS 
EuroS E vINTE E SEIS CÊNTIMoS), pArA DES-
LoCAçÃo À EXpoNor, No DIA 01 DE MArço 
DE 2018, SoLICITADo pELA ESCoLA BÁSICA 
DA JuNQuEIrA
EDoC/2018/12084
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. 
11.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €62,26 (sessenta e dois euros e vinte e 
seis cêntimos), para deslocação à Exponor, no 
dia 01 de março de 2018, solicitado pela Escola 
Básica da Junqueira, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €75,81 (SETENTA E CINCo 
EuroS E oITENTA E uM CÊNTIMoS), pArA 
DESLoCAçÃo A SANTA MArIA DA FEIrA, No 
DIA 02 DE MArço DE 2018, SoLICITADo pELo 
SErvIço DE pSIQuIATrIA E SAÚDE MENTAL 

Do ChvNG
EDoC/2018/12198
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. 
11.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €75,81 (setenta e cinco euros e oitenta 
e um cêntimos), para deslocação a Santa Maria 
da Feira, no dia 02 de março de 2018, solicitado 
pelo Serviço de psiquiatria e Saúde Mental do 
ChvNG, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor €59,50 (CINQuENTA E NovE 
EuroS E CINQuENTA CÊNTIMoS), pArA DES-
LoCAçÃo Ao pArQuE BIoLÓGICo, No DIA 
23 DE ABrIL DE 2018, SoLICITADo pELo JAr-
DIM DE INFâNCIA DE rIBES
EDoC/2018/23140
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. 
11.05.2018”
Deliberação:  Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €59,50 (cinquenta e nove euros e cin-
quenta cêntimos), para deslocação ao parque 
Biológico, no dia 23 de abril de 2018, solicitado 
pelo Jardim de Infância de ribes, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €581,71 (QuINhENToS E 
oITENTA E uM EuroS E SETENTA E uM CÊN-
TIMoS), pArA DESLoCAçÃo A CALDAS DA 
rAINhA, No DIA 29 DE ABrIL DE 2018, SoLI-
CITADo pELo CLuBE ATLâNTICo DA MADA-
LENA
EDoC/2018/24999
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. 
11.05.2018”
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Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor €581,71 (quinhentos e 
oitenta e um euros e setenta e um cêntimos), 
ou seja, €407,20 (quatrocentos e sete euros e 
vinte cêntimos), para deslocação a Caldas da 
rainha, no dia 29 de abril de 2018, solicitado 
pelo Clube Atlântico da Madalena, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor €49,57 (QuArENTA E NovE 
EuroS E CINQuENTA E SETE CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo Ao porTo, No DIA 30 
DE ABrIL DE 2018, SoLICITADo pELA ESCo-
LA EB1/JI proF. Dr. MArQuES DoS SANToS
EDoC/2018/25015
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. 
11.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €49,57 (quarenta e nove euros e cin-
quenta e sete cêntimos), para deslocação ao 
porto, no dia 30 de abril de 2018, solicitado pela 
Escola EB1/JI prof. Dr. Marques dos Santos, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor €164,99 (CENTo E SESSENTA 
E QuATro EuroS E NovENTA E NovE CÊN-
TIMoS), pArA DESLoCAçÃo A vILA BoA Do 
BISpo, No DIA 30 DE ABrIL DE 2018, SoLI-
CITADo pELA ASSoCIAçÃo DE CoNvÍvIo DE 
IDoSoS, rEForMADoS E pENSIoNISTAS DA 
ALAMEDA Do CEDro
EDoC/2018/25096
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. 
11.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €164,99 (cento e sessenta e quatro eu-

ros e noventa e nove cêntimos), para desloca-
ção a vila Boa do Bispo, no dia 30 de abril de 
2018, solicitado pela Associação de Convívio de 
Idosos, reformados e pensionistas da Alameda 
do Cedro, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €424,10 (QuATroCENToS 
E vINTE E QuATro EuroS E DEZ CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo A vILA NovA DE poIA-
rES, No DIA 28 DE JANEIro DE 2018, SoLI-
CITADo pELA ASSoCIAçÃo DESporTIvA DE 
GrIJÓ
EDoC/2018/5615
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. 
11.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor €424,10 (quatrocentos 
e vinte e quatro euros e dez cêntimos), ou seja, 
€296,87 (duzentos e noventa e seis euros e oi-
tenta e sete cêntimos), para deslocação a vila 
Nova de poiares, no dia 28 de janeiro de 2018, 
solicitado pela Associação Desportiva de Grijó, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €194,32 (CENTo E NovEN-
TA E QuATro EuroS E TrINTA E DoIS CÊNTI-
MoS), pArA DESLoCAçÃo A AvEIro, No DIA 
28 DE JANEIro DE 2018, SoLICITADo pELo 
CoLÉGIo DE GAIA
EDoC/2018/5633
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. 
11.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €194,32 (cento e noventa e quatro eu-
ros e trinta e dois cêntimos), para deslocação a 
Aveiro, no dia 28 de janeiro de 2018, solicitado 
pelo Colégio de Gaia, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
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TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €36,80 (TrINTA E SEIS Eu-
roS E oITENTA CÊNTIMoS), pArA DESLoCA-
çÃo À CâMArA MuNICIpAL DE vILA NovA 
DE GAIA, No DIA 09 DE JANEIro DE 2018, 
SoLICITADo pELA ESCoLA EB1 Do MANINho
EDoC/2018/1637
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. 
11.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €36,80 (trinta e seis euros e oitenta 
cêntimos), para deslocação à Câmara Munici-
pal de vila Nova de Gaia, no dia 09 de janeiro 
de 2018, solicitado pela Escola EB1 do Maninho, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS Mu-
NICIpAIS, No vALor €71,89 (SETENTA E uM 
EuroS E oITENTA E NovE CÊNTIMoS), pArA 
DESLoCAçÃo À BIBLIoTECA MuNICIpAL DE 
GAIA, No DIA 19 DE JANEIro DE 2018, SoLI-
CITADo pELo JArDIM DE INFâNCIA DE SÃo 
LourENço
EDoC/2018/3529
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. 
11.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €71,89 (setenta e um euros e oitenta 
e nove cêntimos), para deslocação à Biblioteca 
Municipal de Gaia, no dia 19 de janeiro de 2018, 
solicitado pelo Jardim de Infância de São Lou-
renço, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €402,33 (QuATroCENToS 
E DoIS EuroS E TrINTA E TrÊS CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo Ao porTo E GAIA, No 
DIA 19 DE JANEIro DE 2018, SoLICITADo 
pELA ESCoLA SECuNDÁrIA DIoGo DE MA-
CEDo

EDoC/2018/3538
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. 
11.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €402,33 (quatrocentos e dois euros e 
trinta e três cêntimos), para deslocação ao por-
to e Gaia, no dia 19 de janeiro de 2018, solicita-
do pela Escola Secundária Diogo de Macedo, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS Mu-
NICIpAIS, No vALor €680,10 (SEISCENToS 
E oITENTA EuroS E DEZ CÊNTIMoS), pArA 
DESLoCAçÃo A SANTArÉM, No DIA 26 DE 
AGoSTo DE 2017, SoLICITADo pELo rANCho 
FoLCLÓrICo DE vILAr Do pArAÍSo
EDoC/2017/45849
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. 
11.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor €680,10 (seiscentos e 
oitenta euros e dez cêntimos), ou seja, €476,07 
(quatrocentos e setenta e seis euros e sete cên-
timos), para deslocação a Santarém, no dia 26 
de agosto de 2017, solicitado pelo rancho Fol-
clórico de vilar do paraíso, nos termos informa-
dos.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €90,78 (NovENTA EuroS 
E SETENTA E oITo CÊNTIMoS), pArA DESLo-
CAçÃo Ao porTo, No DIA 13 DE MArço DE 
2018, SoLICITADo pELo AGrupAMENTo DE 
ESCoLAS DIoGo DE MACEDo
EDoC/2018/14198
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. 
11.05.2018”
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Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €90,78 (noventa euros e setenta e oito 
cêntimos), para deslocação ao porto, no dia 13 
de março de 2018, solicitado pelo Agrupamen-
to de Escolas Diogo de Macedo, nos termos in-
formados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €469,11 (QuATroCENToS 
E SESSENTA E NovE EuroS E oNZE CÊNTI-
MoS), pArA DESLoCAçÃo Ao AEroporTo 
/ GAIA / AEroporTo, NoS DIAS 31 DE AGoS-
To E 01, 02 E 03 DE SETEMBro DE 2017, SoLI-
CITADo pELo CoLÉGIo DE GAIA
EDoC/2017/46812
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. 
11.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €469,11 (quatrocentos e sessenta e 
nove euros e onze cêntimos), para deslocação 
ao Aeroporto / Gaia / Aeroporto, nos dias 31 
de agosto e 01, 02 e 03 de setembro de 2017, 
solicitado pelo Colégio de Gaia, nos termos in-
formados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €349,86 (TrEZENToS E 
QuArENTA E NovE EuroS E oITENTA E SEIS 
CÊNTIMoS), pArA DESLoCAçÃo A SourE, 
No DIA 11 DE MArço DE 2018, SoLICITADo 
pELo Grupo DESporTIvo BoLACESTo
EDoC/2018/13944
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. 
11.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor €349,86 (trezentos e 
quarenta e nove euros e oitenta e seis cênti-
mos), ou seja, €244,90 (duzentos quarenta e 

quatro euros e noventa cêntimos), para deslo-
cação a Soure, no dia 11 de março de 2018, so-
licitado pelo Grupo Desportivo Bolacesto, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS Mu-
NICIpAIS, No vALor €260,71 (DuZENToS E 
SESSENTA EuroS E SETENTA E uM CÊNTI-
MoS), pArA DESLoCAçÃo No âMBITo Do 
WorKShop “DESCoBrIr GAYA”, No DIA 08 
DE MArço DE 2018, SoLICITADo pELA ASSo-
CIAçÃo CuLTurAL AMIGoS DE GAIA
EDoC/2018/13424
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. 
11.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor €260,71 (duzentos e 
sessenta euros e setenta e um cêntimos), ou 
seja, €182,50 (cento e oitenta e dois euros e 
cinquenta cêntimos), para deslocação no âmbi-
to do workshop “Descobrir Gaya”, no dia 08 de 
março de 2018, solicitado pela Associação Cul-
tural Amigos de Gaia, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €282,64 (DuZENToS E oI-
TENTA E DoIS EuroS E SESSENTA E QuATro 
CÊNTIMoS), pArA DESLoCAçÃo Ao GErÊS, 
No DIA 04 DE SETEMBro DE 2017, SoLICITA-
Do pELo CENTro DE oCupAçÃo JuvENIL 
DA ASSoCIAçÃo DE proprIETÁrIoS DA ur-
BANIZAçÃo DE vILA D’ESTE
EDoC/2017/46985
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. 
11.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €282,64 (duzentos e oitenta e dois eu-
ros e sessenta e quatro cêntimos), para deslo-
cação ao Gerês, no dia 04 de setembro de 2017, 
solicitado pelo Centro de ocupação Juvenil da 
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Associação de proprietários da urbanização de 
vila d’Este, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €283,52 (DuZENToS E oI-
TENTA E TrÊS EuroS E CINQuENTA E DoIS 
CÊNTIMoS), pArA DESLoCAçÃo A ÍLhAvo, 
No DIA 16 DE SETEMBro DE 2017, SoLICI-
TADo por roTArY CLuB DE vILA NovA DE 
GAIA
EDoC/2017/49368
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. 
11.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €283,52 (duzentos e oitenta e três eu-
ros e cinquenta e dois cêntimos), para desloca-
ção a Ílhavo, no dia 16 de setembro de 2017, so-
licitado por rotary Club de vila Nova de Gaia, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor €191,14 (CENTo E NovENTA 
E uM EuroS E CATorZE CÊNTIMoS), pArA 
DESLoCAçÃo À MAIA, No DIA 08 DE ABrIL 
DE 2018, SoLICITADo pELo CLuBE uNIÃo 
DESporTIvA LEvErENSE
EDoC/2018/19446
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. 
11.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, isen-
tando 70% do valor €191,14 (cento e noventa e 
um euros e catorze cêntimos), ou seja, €133,80 
(cento e trinta e três euros e oitenta cêntimos), 
para deslocação à Maia, no dia 08 de abril de 
2018, solicitado pelo Clube união Desportiva 
Leverense, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €676,13 (SEISCENToS E 
SETENTA E SEIS EuroS E TrEZE CÊNTIMoS), 

pArA DESLoCAçÃo A LISBoA, No DIA 05 DE 
ABrIL DE 2018, SoLICITADo pELA ASSoCIA-
çÃo DE pAIS DA ESCoLA EB1 DA GrANJA
EDoC/2018/18937
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. 
27.04.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €676,13 (seiscentos e setenta e seis eu-
ros e treze cêntimos), para deslocação a Lisboa, 
no dia 05 de abril de 2018, solicitado pela As-
sociação de pais da Escola EB1 da Granja, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor  €459,21 (QuATroCENToS 
E CINQuENTA E NovE EuroS E vINTE E uM 
CÊNTIMoS), pArA DESLoCAçÃo A FÁTIMA, 
No DIA 13 DE SETEMBro DE 2017, SoLICITA-
Do pELo CENTro DE CuLTurA E DESpor-
To DoS TrABALhADorES DE vILA NovA DE 
GAIA
EDoC/2017/48808
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
72, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
11.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €459,21 (quatrocentos e cinquenta e 
nove euros e vinte e um cêntimos), para deslo-
cação a Fátima, no dia 13 de setembro de 2017, 
solicitado pelo Centro de Cultura e Desporto 
dos Trabalhadores de vila Nova de Gaia, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €195,18 (CENTo E NovEN-
TA E CINCo EuroS E DEZoITo CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo A AvEIro, No DIA 16 DE 
SETEMBro DE 2017, SoLICITADo pELo FuTE-
BoL CLuBE DE GAIA
EDoC/2017/49379
Foi presente o documento referido em epígra-
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fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
73, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
11.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor €195,18 (cento e noven-
ta e cinco euros e dezoito cêntimos), ou seja, 
€136,63 (cento e trinta e seis euros e sessenta e 
três cêntimos), para deslocação a Aveiro, no dia 
16 de setembro de 2017, solicitado pelo Futebol 
Clube de Gaia, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €456,23 (QuATroCENToS 
E CINQuENTA E SEIS EuroS E vINTE E TrÊS 
CÊNTIMoS), pArA DESLoCAçÃo A vILA 
FLor, No DIA 27 DE AGoSTo DE 2017, SoLICI-
TADo pELo rANCho FoLCLÓrICo Do povo 
DE oLIvEIrA Do Douro
EDoC/2017/46046
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. 
11.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor €456,23 (quatrocen-
tos e cinquenta e seis euros e vinte e três cên-
timos), ou seja, €319,36 (trezentos e dezanove 
euros e trinta e seis cêntimos), para deslocação 
a vila Flor, no dia 27 de agosto de 2017, solicita-
do pelo rancho Folclórico do povo de oliveira 
do Douro, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor €185,48 (CENTo E oITENTA 
E CINCo EuroS E QuArENTA E oITo CÊN-
TIMoS), pArA DESLoCAçÃo A GuIMArÃES, 
No DIA 08 DE JANEIro DE 2018, SoLICITA-
Do pELA ASSoCIAçÃo DE pAIS DA EB1/JI Do 
Curro
EDoC/2018/1049
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
75, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 

11.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €185,48 (cento e oitenta e cinco euros 
e quarenta e oito cêntimos), para deslocação 
a Guimarães, no dia 08 de janeiro de 2018, so-
licitado pela Associação de pais da EB1/JI do 
Curro, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor €41,95 (QuArENTA E uM Eu-
roS E NovENTA E CINCo CÊNTIMoS), pArA 
DESLoCAçÃo À ESCoLA ADrIANo CorrEIA 
DE oLIvEIrA, No DIA 08 DE FEvErEIro DE 
2018, SoLICITADo pELA ESCoLA BÁSICA DE 
ALDEIA NovA
EDoC/2018/7452
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
76, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
11.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €41,95 (quarenta e um euros e noven-
ta e cinco cêntimos), para deslocação à Escola 
Adriano Correia de oliveira, no dia 08 de feve-
reiro de 2018, solicitado pela Escola Básica de 
Aldeia Nova, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €42,51 (QuArENTA E DoIS 
EuroS E CINQuENTA E uM CÊNTIMoS), pArA 
DESLoCAçÃo À BIBLIoTECA MuNICIpAL DE 
GAIA, No DIA 16 DE MArço DE 2018, SoLICI-
TADo pELo JArDIM DE INFâNCIA DE CABo 
Mor
EDoC/2018/14887
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
77, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
11.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €42,51 (quarenta e dois euros e cin-
quenta e um cêntimos), para deslocação à Bi-
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blioteca Municipal de Gaia, no dia 16 de março 
de 2018, solicitado pelo Jardim de Infância de 
Cabo Mor, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €183,90 (CENTo E oITEN-
TA E TrÊS EuroS E NovENTA CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo A pENAFIEL, No DIA 17 
DE MArço DE 2018, SoLICITADo pELo CEN-
Tro DE oCupAçÃo JuvENIL DA ASSoCIA-
çÃo DE proprIETÁrIoS DA urBANIZAçÃo 
DE vILA D’ESTE
EDoC/2018/15447
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
78, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
11.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor €183,90 (cento e oi-
tenta e três euros e noventa cêntimos), ou seja, 
€128,73 (cento e vinte e oito euros e setenta e 
três cêntimos), para deslocação a penafiel, no 
dia 17 de março de 2018, solicitado pelo Cen-
tro de ocupação Juvenil da Associação de pro-
prietários da urbanização de vila d’Este, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €297,23 (DuZENToS E No-
vENTA E SETE EuroS E vINTE E TrÊS CÊN-
TIMoS), pArA DESLoCAçÃo A ESpoSENDE, 
NoS DIAS 17 E 18 DE MArço DE 2018, SoLICI-
TADo pELo AGrupAMENTo DE ESCuTEIroS 
DE vILAr Do pArAÍSo
EDoC/2018/15441
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
79, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
11.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €297,23 (duzentos e noventa e sete eu-
ros e vinte e três cêntimos), para deslocação a 
Esposende, nos dias 17 e 18 de março de 2018, 
solicitado pelo Agrupamento de Escuteiros de 

vilar do paraíso, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS Mu-
NICIpAIS, No vALor €505,17 (QuINhENToS 
E CINCo EuroS E DEZASSETE CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo A FÁTIMA, No DIA 09 DE 
SETEMBro DE 2017, SoLICITADo pELo CEN-
Tro SoCIAL pAroQuIAL DE oLIvEIrA Do 
Douro
EDoC/2017/48173
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
80, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
11.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €505,17 (quinhentos e cinco euros e 
dezassete cêntimos), para deslocação a Fátima, 
no dia 09 de setembro de 2017, solicitado pelo 
Centro Social paroquial de oliveira do Douro, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor €713,21 (SETECENToS E TrE-
ZE EuroS E vINTE E uM CÊNTIMoS), pArA 
DESLoCAçÃo A MoNTEMuro - MAFrA, No 
DIA 10 DE SETEMBro DE 2017, SoLICITADo 
pELo Grupo FoLCLÓrICo DA MADALENA
EDoC/2017/48184
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
81, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
11.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor €713,21 (setecentos 
e treze euros e vinte e um cêntimos), ou seja, 
€499,25 (quatrocentos e noventa e nove euros 
e vinte e cinco cêntimos), para deslocação a 
Montemuro - Mafra, no dia 10 de setembro de 
2017, solicitado pelo Grupo Folclórico da Mada-
lena, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS Mu-
NICIpAIS, No vALor €32,70 (TrINTA E DoIS 
EuroS E SETENTA CÊNTIMoS), pArA DES-
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LoCAçÃo Ao LAr ALMEIDA E CoSTA/DE-
vESAS, No DIA 27 DE ABrIL DE 2018, SoLI-
CITADo pELA ASSoCIAçÃo DE CoNvÍvIo DE 
IDoSoS, rEForMADoS E pENSIoNISTAS DA 
ALAMEDA Do CEDro
EDoC/2018/24668
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
82, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
11.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €32,70 (trinta e dois euros e setenta 
cêntimos), para deslocação ao Lar Almeida e 
Costa/Devesas, no dia 27 de abril de 2018, soli-
citado pela Associação de Convívio de Idosos, 
reformados e pensionistas da Alameda do Ce-
dro, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €435,28 (QuATroCENToS 
E TrINTA E CINCo EuroS E vINTE E oITo 
CÊNTIMoS), pArA DESLoCAçÃo A FÁTIMA, 
No DIA 26 DE ABrIL DE 2018, SoLICITADo 
pELA uNIvErSIDADE SÉNIor DE CANELAS
EDoC/2018/23152
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
83, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
11.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €435,28 (quatrocentos e trinta e cinco 
euros e vinte e oito cêntimos), para deslocação 
a Fátima, no dia 26 de abril de 2018, solicitado 
pela universidade Sénior de Canelas, nos ter-
mos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €45,95 (QuArENTA E CIN-
Co EuroS E NovENTA E CINCo CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo A vALADArES, No DIA 
20 DE FEvErEIro DE 2018, SoLICITADo pELA 
ESCoLA EB1/JI DE vILA D’ESTE
EDoC/2018/9966
Foi presente o documento referido em epígra-

fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
84, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
11.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €45,95 (quarenta e cinco euros e no-
venta e cinco cêntimos), para deslocação a va-
ladares, no dia 20 de fevereiro de 2018, solicita-
do pela Escola EB1/JI de vila d’Este, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €818,21 (oIToCENToS E 
DEZoITo EuroS E vINTE E uM CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo A LISBoA, No DIA 18 DE 
FEvErEIro DE 2018, SoLICITADo pELo vA-
LADArES GAIA FuTEBoL CLuBE
EDoC/2018/10204
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
85, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
11.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor €818,21 (oitocentos e 
dezoito euros e vinte e um cêntimos), ou seja, 
€572,75 (quinhentos e setenta e dois euros e 
setenta e cinco cêntimos), para deslocação a 
Lisboa, no dia 18 de fevereiro de 2018, solicitado 
pelo valadares Gaia Futebol Clube, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS Mu-
NICIpAIS, No vALor €258,60 (DuZENToS E 
CINQuENTA E oITo EuroS E SESSENTA CÊN-
TIMoS), pArA DESLoCAçÃo A AMArANTE, 
No DIA 17 DE FEvErEIro DE 2018, SoLICITA-
Do pELo CLuBE DE FuTEBoL SÃo FÉLIX DA 
MArINhA
EDoC/2018/10247
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
86, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
11.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
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aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor €258,60 (duzentos e 
cinquenta e oito euros e sessenta cêntimos), ou 
seja, €181,02 (cento e oitenta e um euros e dois 
cêntimo), para deslocação a Amarante, no dia 
17 de fevereiro de 2018, solicitado pelo Clube 
de Futebol São Félix da Marinha, nos termos in-
formados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS Mu-
NICIpAIS, No vALor €53,86 (CINQuENTA E 
TrÊS EuroS E oITENTA E SEIS CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo Ao porTo, No DIA 20 
DE ABrIL DE 2018, SoLICITADo pELo CEN-
Tro DE DIA E JArDIM DE INFâNCIA SALvA-
Dor CAETANo E ANA CAETANo
EDoC/2018/23095
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
87, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
11.05.2018”
Deliberação:  Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €53,86 (cinquenta e três euros e oiten-
ta e seis cêntimos), para deslocação ao porto, 
no dia 20 de abril de 2018, solicitado pelo Cen-
tro de Dia e Jardim de Infância Salvador Caeta-
no e Ana Caetano, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €73,61 (SETENTA E TrÊS 
EuroS E SESSENTA E uM CÊNTIMoS), pArA 
DESLoCAçÃo Ao porTo, No DIA 27 DE 
ABrIL DE 2018, SoLICITADo pELo AGrupA-
MENTo DE ESCoLAS DE CANELAS
EDoC/2018/24646
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
88, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
11.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €73,61 (setenta e três euros e sessenta 
e um cêntimos), para deslocação ao porto, no 
dia 27 de abril de 2018, solicitado pelo Agrupa-

mento de Escolas de Canelas, nos termos infor-
mados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €125,63 (CENTo E vINTE 
E CINCo EuroS E SESSENTA E TrÊS CÊNTI-
MoS), pArA DESLoCAçÃo Ao ATErro SA-
NITÁrIo DE SErMoNDE, No DIA 18 DE ABrIL 
DE 2018, SoLICITADo pELA ESCoLA BÁSICA 
SoArES DoS rEIS
EDoC/2018/21388
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
89, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
11.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €125,63 (cento e vinte e cinco euros e 
sessenta e três cêntimos), para deslocação ao 
aterro sanitário de Sermonde, no dia 18 de abril 
de 2018, solicitado pela Escola Básica Soares 
dos reis, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €62,44 (SESSENTA E DoIS 
EuroS E QuArENTA E QuATro CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo A SErrALvES, No DIA 17 
DE ABrIL DE 2018, SoLICITADo pELA ESCo-
LA EB1/JI DE vILA D’ESTE
EDoC/2018/21350
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
90, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
11.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa do pagamento de ta-
xas de utilização de viaturas municipais, no va-
lor €62,44 (sessenta e dois euros e quarenta e 
quatro cêntimos), para deslocação a Serralves, 
no dia 17 de abril de 2018, solicitado pela Escola 
EB1/JI de vila d’Este, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €167,08 (CENTo E SESSEN-
TA E SETE EuroS E oITo CÊNTIMoS), pArA 
DESLoCAçÃo A GuIMArÃES, No DIA 20 DE 
ABrIL DE 2018, SoLICITADo pELA ASSoCIA-
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çÃo CuLTurAL E MuSICAL DE AvINTES
EDoC/2018/23092
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
91, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
11.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor €167,08 (cento e ses-
senta e sete euros e oito cêntimos), ou seja, 
€116,96 (cento e dezasseis euros e noventa e 
seis cêntimos), para deslocação a Guimarães, 
no dia 20 de abril de 2018, solicitado pela As-
sociação Cultural e Musical de Avintes, nos ter-
mos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS Mu-
NICIpAIS, No vALor €1.165,54 (MIL CENTo E 
SESSENTA E CINCo EuroS E CINQuENTA E 
QuATro CÊNTIMoS), pArA DESLoCAçÃo A 
vALLADoLID/ESpANhA, NoS DIAS 14 E 15 DE 
ABrIL DE 2018, SoLICITADo pELo rANCho 
rEGIoNAL DE oLIvAL
EDoC/2018/20952
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
92, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
11.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor €1.165,54 (mil cento e 
sessenta e cinco euros e cinquenta e quatro 
cêntimos), ou seja, €815,88 (oitocentos e quin-
ze euros e oitenta e oito cêntimos), para deslo-
cação a valladolid/Espanha, nos dias 14 e 15 de 
abril de 2018, solicitado pelo rancho regional 
de olival, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €974,66 (NovECENToS E 
SETENTA E QuATro EuroS E SESSENTA E 
SEIS CÊNTIMoS), pArA DESLoCAçÃo A SI-
NES, NoS DIAS 10 A 14 DE JANEIro DE 2018, 
SoLICITADo pELA ASSoCIAçÃo DESporTI-
vA MoDICuS DE SANDIM
EDoC/2018/1494

Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
93, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
11.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor €974,66 (novecentos e 
setenta e quatro euros e sessenta e seis cênti-
mos), ou seja, €682,26 (seiscentos e oitenta e 
dois euros e vinte e seis cêntimos), para des-
locação a Sines, nos dias 10 a 14 de janeiro de 
2018, solicitado pela Associação Desportiva 
Modicus de Sandim, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €758,23 (SETECENToS E 
CINQuENTA E oITo EuroS E vINTE E TrÊS 
CÊNTIMoS), pArA DESLoCAçÃo A LISBoA, 
No DIA 03 DE MArço DE 2018, SoLICITADo 
pELA ASSoCIAçÃo DESporTIvA MoDICuS 
DE SANDIM
EDoC/2018/12398
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
94, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
11.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor €758,23 (setecentos e 
cinquenta e oito euros e vinte e três cêntimos), 
ou seja, €530,76 (quinhentos e trinta euros e 
setenta e seis cêntimos), para deslocação a Lis-
boa, no dia 03 de março de 2018, solicitado pela 
Associação Desportiva Modicus de Sandim, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS Mu-
NICIpAIS, No vALor €331,69 (TrEZENToS 
E TrINTA E uM EuroS E SESSENTA E NovE 
CÊNTIMoS), pArA DESLoCAçÃo A AvEIro, 
NoS DIAS 24 E 26 DE ABrIL DE 2018, SoLICI-
TADo pELA ESCoLA SECuNDÁrIA DE ALMEI-
DA GArrETT 
EDoC/2018/23147
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
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95, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
11.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €331,69 (trezentos e trinta e um euros 
e sessenta e nove cêntimos), para deslocação a 
Aveiro, nos dias 24 e 26 de abril de 2018, soli-
citado pela Escola Secundária de Almeida Gar-
rett, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor €135,08 (CENTo E TrINTA E 
CINCo EuroS E oITo CÊNTIMoS), pArA DES-
LoCAçÃo Ao porTo, No DIA 28 DE ABrIL 
DE 2018, SoLICITADo pELA pArÓQuIA DE 
SANTA MArIA DE SANDIM 
EDoC/2018/24994
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
96, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
11.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €135,08 (cento e trinta e cinco euros 
e oito cêntimos), para deslocação ao porto, no 
dia 28 de abril de 2018, solicitado pela paróquia 
de Santa Maria de Sandim, nos termos informa-
dos.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €363,02 (TrEZENToS E 
SESSENTA E TrÊS EuroS E DoIS CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo A porTo DE rEI - rE-
SENDE, No DIA 27 DE AGoSTo DE 2017, SoLI-
CITADo pELA FuZoS - ASSoCIAçÃo DE Fu-
ZILEIroS 
EDoC/2017/38926
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
97, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
11.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €363,02 (trezentos e sessenta e três 

euros e dois cêntimos), para deslocação a por-
to de rei - resende, no dia 27 de agosto de 
2017, solicitado pela Fuzos - Associação de Fu-
zileiros, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €438,55 (QuATroCEN-
ToS E TrINTA E oITo EuroS E CINQuENTA 
E CINCo CÊNTIMoS), pArA DESLoCAçÃo A 
LEIrIA, No DIA 10 DE MArço DE 2018, SoLI-
CITADo pELo CoLÉGIo DE GAIA
EDoC/2018/13861
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
98, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
11.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €438,55 (quatrocentos e trinta e oito 
euros e cinquenta e cinco cêntimos), para des-
locação a Leiria, no dia 10 de março de 2018, 
solicitado pelo Colégio de Gaia, nos termos in-
formados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €389,73 (TrEZENToS E 
oITENTA E NovE EuroS E SETENTA E TrÊS 
CÊNTIMoS), pArA DESLoCAçÃo A poMBAL, 
No DIA 28 DE ABrIL DE 2018, SoLICITADo 
pELo Grupo DESporTIvo BoLACESTo
EDoC/2018/24868
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
99, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
11.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor €389,73 (trezentos e 
oitenta e nove euros e setenta e três cêntimos), 
ou seja, €272,81 (duzentos e setenta e dois eu-
ros e oitenta e um cêntimos), para deslocação 
a pombal, no dia 28 de abril de 2018, solicitado 
pelo Grupo Desportivo Bolacesto, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS Mu-
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NICIpAIS, No vALor €36,32 (TrINTA E SEIS 
EuroS E TrINTA E DoIS CÊNTIMoS), pArA 
DESLoCAçÃo A GuLpILhArES, No DIA 08 
DE JANEIro DE 2018, SoLICITADo pELA AS-
SoCIAçÃo DE CoNvÍvIo DE IDoSoS, rEFor-
MADoS E pENSIoNISTAS DA ALAMEDA Do 
CEDro
EDoC/2018/1057
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
100, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
11.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €36,32 (trinta e seis euros e trinta e 
dois cêntimos), para deslocação a Gulpilhares, 
no dia 08 de janeiro de 2018, solicitado pela As-
sociação de Convívio de Idosos, reformados e 
pensionistas da Alameda do Cedro, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €462,01 (QuATroCENToS 
E SESSENTA E DoIS EuroS E uM CÊNTIMo), 
pArA DESLoCAçÃo A poMBAL, No DIA 27 
DE JANEIro DE 2018, SoLICITADo pELo CLu-
BE FuTEBoL oLIvEIrA Do Douro 
EDoC/2018/5600
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
101, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
11.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor €462,01 (quatrocentos 
e sessenta e dois euros e um cêntimo), ou seja, 
€323,41 (trezentos e vinte e três euros e qua-
renta e um cêntimos), para deslocação a pom-
bal, no dia 27 de janeiro de 2018, solicitado pelo 
Clube Futebol oliveira do Douro, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €505,92 (QuINhENToS E 
CINCo EuroS  E NovENTA E DoIS CÊNTI-
MoS), pArA DESLoCAçÃo À SErrA DA ES-

TrELA, No DIA 03 DE MArço DE 2018, So-
LICITADo pELA ASSoCIAçÃo CuLTurAL E 
MuSICAL DE AvINTES
EDoC/2018/12392
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
102, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
11.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor €505,92 (quinhentos e 
cinco euros e noventa e dois cêntimos), ou seja, 
€354,14 (trezentos e cinquenta e quatro euros e 
catorze cêntimos), para deslocação à Serra da 
Estrela, no dia 03 de março de 2018, solicitado 
pela Associação Cultural e Musical de Avintes, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor €236,27 (DuZENToS E TrIN-
TA E SEIS EuroS E vINTE E SETE CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo A vAGoS, No DIA 28 DE 
ABrIL DE 2018, SoLICITADo pELo FuTEBoL 
CLuBE DE GAIA
EDoC/2018/24839
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
103, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
11.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor €236,27 (duzentos e 
trinta e seis euros e vinte e sete cêntimos), ou 
seja, €165,39 (cento e sessenta e cinco euros e 
trinta e nove cêntimos), para deslocação a va-
gos, no dia 28 de abril de 2018, solicitado pelo 
Futebol Clube de Gaia, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €798,70 (SETECENToS E 
NovENTA E oITo EuroS E SETENTA CÊNTI-
MoS), pArA DESLoCAçÃo A CASCAIS, No 
DIA 11 DE MArço DE 2018, SoLICITADo pELo 
CLuBE ATLâNTICo DA MADALENA 
EDoC/2018/13939
Foi presente o documento referido em epígra-
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fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
104, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
11.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor €798,70 (setecentos 
e noventa e oito euros e setenta cêntimos), ou 
seja, €559,09 (quinhentos e cinquenta e nove 
euros e nove cêntimos), para deslocação a Cas-
cais, no dia 11 de março de 2018, solicitado pelo 
Clube Atlântico da Madalena, nos termos infor-
mados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €645,71 (SEISCENToS E 
QuArENTA E CINCo EuroS E SETENTA E uM 
CÊNTIMoS), pArA DESLoCAçÃo A LISBoA, 
No DIA 19 DE ABrIL DE 2018, SoLICITADo 
pELA ESCoLA EB1 DE BALTEIro
EDoC/2018/22356
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
105, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
11.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €645,71 (seiscentos e quarenta e cinco 
euros e setenta e um cêntimos), para desloca-
ção a Lisboa, no dia 19 de abril de 2018, soli-
citado pela Escola EB1 de Balteiro, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS Mu-
NICIpAIS, No vALor €207,09 (DuZENToS E 
SETE EuroS E NovE CÊNTIMoS), pArA DES-
LoCAçÃo Ao AEroporTo / pArK hoTEL, 
NoS DIAS 17 E 18 DE FEvErEIro DE 2018, So-
LICITADo pELo CoLÉGIo DE GAIA 
EDoC/2018/8577
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
106, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
11.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 

de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €207,09 (duzentos e sete euros e nove 
cêntimos), para deslocação ao Aeroporto/park 
hotel, nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2018, so-
licitado pelo Colégio de Gaia, nos termos infor-
mados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €759,20 (SETECENToS E 
CINQuENTA E NovE EuroS E vINTE CÊNTI-
MoS), pArA DESLoCAçÃo A LISBoA, No DIA 
15 DE ABrIL DE 2018, SoLICITADo pELA AS-
SoCIAçÃo DESporTIvA MoDICuS DE SAN-
DIM
EDoC/2018/20973
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
107, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
11.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor €759,20 (setecentos e 
cinquenta e nove euros e vinte cêntimos), ou 
seja, €531,44 (quinhentos e trinta e um euros e 
quarenta e quatro cêntimos), para deslocação 
a Lisboa, no dia 15 de abril de 2018, solicitado 
pela Associação Desportiva Modicus de San-
dim, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €89,92 (oITENTA E NovE 
EuroS E NovENTA E DoIS CÊNTIMoS), pArA 
DESLoCAçÃo A SErrALvES, No DIA 16 DE 
ABrIL DE 2018, SoLICITADo pELA ESCoLA 
BÁSICA ADrIANo CorrEIA DE oLIvEIrA
EDoC/2018/21242
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
108, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
11.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €89,92 (oitenta e nove euros e noventa 
e dois cêntimos), para deslocação a Serralves, 
no dia 16 de abril de 2018, solicitado pela Escola 
Básica Adriano Correia de oliveira, nos termos 
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informados.
EXErCÍCIo DE DIrEITo DE prEFErÊNCIA NA 
ALIENAçÃo  Do DIrEITo DE SupErFÍCIE DA 
FrAçÃo C, SITo NA ruA ENCoSTA Do SoL, 
N.º 162 - FrEGuESIA DE CANIDELo
EDoC/2018/25229
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
109, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
11.05.2018”
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 direito de superfície da fração C, 
do artigo matricial 5447, sito na rua Encosta do 
Sol, n.º 162, freguesia de Canidelo, nos termos 
informados.
EXErCÍCIo DE DIrEITo DE prEFErÊNCIA Do 
IMÓvEL SITo NA ruA GuILhErME GoMES 
FErNANDES, N.º 56 A 58 – uNIÃo DAS FrE-
GuESIAS DE SANTA MArINhA E SÃo pEDro 
DA AFurADA
EDoC/2018/19876
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
110, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.04.2018”
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura fez a intervenção que a seguir se trans-
creve:
“Exercício do direito de preferência do prédio 
sito na rua Guilherme Gomes Fernandes, 56/58
Como tem sido prática e por uma razão de coe-
rência, não podemos deixar de nos pronunciar 
desfavoravelmente à forma como este procedi-
mento está instruído.
Efetivamente, o exercício ou não exercício do 
direito em questão, deve merecer uma abor-
dagem crítica à prática de gestão integrada 
da operação de reabilitação urbana do Centro 
histórico que, em apoio à entidade gestora, no 
caso a Câmara Municipal e em particular a Dire-
ção Municipal de urbanismo e Ambiente, deve-
ria há muito estar entregue e assumida por uma 
equipa de intervenção configurada no modelo 
de gestão da operação de reabilitação urba-
nística (oru) e nomeada especificamente para 
o efeito.

Na verdade, passou praticamente um ano des-
de a aprovação da oru, que ocorreu em 23 de 
fevereiro de 2017 e nenhum destes objetivos foi 
acautelado.
A gestão tem sido casuística e sem qualquer 
orientação de uma ação programada, que de-
veria ser submetida à Câmara e à Assembleia 
Municipal.
Esta proposta de “Exercício de direito de pre-
ferência” na alienação dum prédio urbano 
privado localizado na rua Guilherme Gomes 
Fernandes, consubstancia uma lacuna de pro-
cedimento, porquanto não é acompanhada de 
parecer prévio da Direção Municipal de urba-
nismo e Ambiente, que é obrigatório, de acordo 
com as normas fixadas pela Aru em vigor.
Assim, 
A Assembleia Municipal de vila Nova de Gaia 
aprovou, sob a proposta da Câmara Municipal, 
em 23 de fevereiro de 2017, a “Alteração da 
Delimitação da Área de reabilitação urbana – 
Centro histórico – e a respetiva operação de 
reabilitação urbana”, do tipo sistemática, nos 
termos do regime Jurídico da reabilitação 
urbana (rJru) aprovado pelo Decreto-Lei nº 
307/2009, de 23 de outubro, alterado pela Lei 
nº 32/2012, de 14 de agosto, com a publicação 
do Aviso nº 3469/2017 no Diário da república, 
2ª série, nº 66, de 3 de abril de 2017;
De entre os “instrumentos de execução de ope-
rações de reabilitação urbana (capítulo vI) e 
dos “instrumentos de política urbanística (ca-
pítulo vI-secção II), aquele regime jurídico con-
fere à entidade gestora da oru, “a preferência 
nas transmissões a título oneroso, entre parti-
culares, de terrenos, edifícios ou frações situa-
das em área de reabilitação urbana”, conforme 
preceituado no artº 58º e; 
No âmbito da operação de reabilitação urbana, 
exercendo-se o referido direito de preferência 
nos termos previstos no rJIGr (regime Jurí-
dico dos Instrumentos de Gestão Territorial), 
aprovado pelo Decreto-Lei nº 380/99, de 22 de 
setembro, com a alteração dada pelo Decreto-
-Lei nº 80/2015, de 14 de agosto.
para o exercício deste direito de preferência é 
necessário que ao prédio sujeito a tal condição 
esteja atribuída ou associada uma ação de rea-
bilitação devidamente programada.
Nesse sentido, a Câmara Municipal só terá con-
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dições de deliberar sobre o exercício de tal di-
reito se o fundamentar com o interesse de uma 
intervenção estratégica no âmbito da oru, 
quer seja pela integração em unidade de inter-
venção prioritária, quer seja em programação 
de investimento público e privado, com uma 
ação programada e com dotação orçamental.
o pretenso parecer que acompanha a proposta 
de deliberação que é presente à Câmara é ge-
ral e incompleto e omite qualquer pronúncia da 
DMuA sobre se está ou não programada qual-
quer ação de reabilitação que abranja o imóvel, 
que fundamente a renúncia ou justifique a aqui-
sição do mesmo pelo Município.
por outro lado, o exercício do referido direito 
está fundamentado apenas e só com base num 
critério economicista, nomeadamente no pre-
ço, reportada à Direção Municipal de Adminis-
tração e Finanças e à Divisão de património e 
Expropriações, o que não deveria acontecer.
Teria de ser uma avaliação integrada, com ca-
riz estratégico, sobre as eventuais intervenções 
em espaço público ou das intervenções pre-
vistas para a envolvente, que aferisse sobre o 
interesse público municipal de preferir ou não 
preferir, tanto que se trata de um imóvel classi-
ficado como de património de interesse cultural 
e se integra na Zona Especial de proteção do 
Convento Corpus Christi.
Conclusão, 
Ao procedimento que nos é presente falta o 
parecer devidamente fundamentado de fac-
to, qual a ação programada em concreto ou a 
ausência dele, e de direito, reportada aos regi-
mes jurídicos de enquadramento específico de 
instrumentos de gestão territorial e de reabili-
tação urbana, a emitir pela Direção Municipal 
de urbanismo e Ambiente sobre interesse re-
levado em ação de reabilitação programada na 
oru, em cumprimento da Estratégia de rea-
bilitação urbana do Centro histórico, enquanto 
instrumento de gestão territorial aprovado pelo 
Município.
Nestes termos, 
A presente proposta de deliberação deverá 
ser retirada da ordem de trabalhos, devendo 
diligenciar-se pela prévia instrução do procedi-
mento, em obediência ao enquadramento legal 
enunciado e ser reagendada, para posterior de-
liberação.

vila Nova de Gaia, 21 de maio de 2018
os vereadores do pSD”
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse que o senhor verea-
dor inverte a tramitação. Que só faz sentido pôr 
a hipótese de exercício direito preferência de 
qualquer habitação, esteja ela classificada ou 
não e não é por estar classificada que a câmara 
tem de comprar, se a câmara tiver enquadra-
mento financeiro para o fazer. Que no dia em 
que a câmara tiver enquadramento financeiro 
para comprar um terreno que julgue útil, no 
Centro histórico, pedirá à diretora municipal 
que dê um parecer, enquanto responsável pela 
Aru. Que não havendo dinheiro, não vê razão 
para pedir à diretora municipal um parecer so-
bre algo que a Câmara, de antemão, não vai 
comprar. Que trata-se de uma decisão política 
e não técnica e a decisão política tem a ver com 
a definição daquilo que a Câmara entende ser 
a relação entre o mercado e os territórios ou o 
território centro histórico. Que ao invés, não foi 
necessário nenhum parecer da diretora munici-
pal para se votar favoravelmente a compra do 
terreno da cerâmica das Devesas.
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura disse que a questão da compra da Cerâ-
mica das Devesas não é equiparável ao assunto 
em discussão, porque não se está a falar só de 
um critério economicista, onde se há dinheiro 
se compra ou se não há, não se compra. Que 
havendo um instrumento de gestão territorial 
como é uma Aru, tem que ter afeto um or-
çamento e uma ação estratégica de requalifi-
cação urbana e, tendo em consideração estas 
duas vertentes, deveria ser a equipa responsá-
vel pela sua gestão, que não existe, e na subs-
tituição dela, a direção municipal, que pudesse 
dar o parecer sobre a aquisição ou exercício do 
direito de preferência ou não exercício de pre-
ferência, tendo em consideração as interven-
ções em espaço público, o interesse do imóvel 
e o não interesse no imóvel. Que o poder po-
lítico, em última instância, decidirá aquilo que 
melhor convier, em função da estratégia que 
está definida no instrumento de gestão territo-
rial, pelo que, os vereadores do pSD estão em 
divergência quanto ao procedimento, contudo, 
quanto à questão economicista, ela dependerá 
do orçamento que essa Aru ou essa operação 
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de reabilitação urbana vai ter ao seu dispor ou 
não. 
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse não haver nenhuma 
questão economicista. Que terá dito que só 
faz sentido pedir parecer, se houvesse dinheiro 
para comprar, como também pode acontecer 
haver dinheiro e a Câmara não pretender com-
prar, que é o caso. Que se a câmara tem dois 
milhões e quatrocentos mil euros para comprar 
o terreno das Devesas, por maioria de razão, te-
ria 50 mil euros para comprar este terreno ou 
este edifício. Que o problema não é financeiro 
e não é económico e o Senhor vereador está 
a esquecer-se de um pequeno detalhe, é que 
quem fez e quem definiu as Aru’s, foi o Execu-
tivo. Disse que a diretora municipal compreen-
de a questão técnica, mas quem decidiu téc-
nica e politicamente a delimitação das Aru’s, 
foi o Executivo Municipal. Que há uma cadeia 
hierárquica, em que a câmara conhece a Aru, 
conhece o plano estratégico e decide politica-
mente se quer ou não comprar. 
Deliberação: 
Deliberado por maioria, por 8 votos a favor 
do pS e 2 votos contra do ppD/pSD.CDS-pp, 
não exercer o direito de preferência do imóvel 
sito na rua Guilherme Gomes Fernandes, n.ºs 
56/58, união de Freguesias de Santa Marinha e 
São pedro da Afurada, nos termos informados.
EXErCÍCIo DE DIrEITo DE prEFErÊNCIA Do 
IMÓvEL SITo NA ruA DA rApoSA – uNIÃo 
DAS FrEGuESIAS DE pEDroSo E SEIXEZELo
EDoC/2018/15321
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
111, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.04.2018”
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 
do imóvel inscrito na matriz predial urbana sob 
o n.º 10340, sito na rua da raposa, união das 
Freguesias de pedroso e Seixezelo, nos termos 
informados.
ADJuDICAçÃo DEFINITIvA DAS FrAçÕES 
“DQ” E “Dr”, SITAS No EMprEENDIMENTo 
hABITACIoNAL DA MArroCA – uNIÃo DE 
FrEGuESIAS DE SANDIM, oLIvAL, LEvEr E 

CrESTuMA
EDoC/2018/4187
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
112, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.04.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar, nos termos informados, o seguinte:
- a adjudicação definitiva da fração DQ, pelo 
valor de 3.237,50 € no regime de renda resolú-
vel, a pagar em 84 prestações, a Daniela Tatiana 
Almeida vilar de Sousa, com o CC 12751600 0 
ZY4, sendo  contabilizadas para o pagamento 
desta fração os pagamentos já realizados por 
Maria Manuela vieira e Almeida para a fração 
Dr;
 - a adjudicação definitiva da fração Dr, pelo 
valor de 3.237,50 € no regime de renda reso-
lúvel, a pagar em 84 prestações, a Luís Miguel 
Barros de Matos, com o CC  8120583 0 ZZ7.

DiREÇÃo MUNiCiPaL DE iNFRaESTRUTURaS 
E ESPaÇoS PÚBLiCoS

pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXAS pELA INTErrupçÃo DA vIA pÚBLICA, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “DES-
FILE DE CArNAvAL”, rEALIZADo No DIA 09 
DE FEvErEIro DE 2018, No vALor DE €59,60 
(CINQuENTA E NovE EuroS E SESSENTA 
CÊNTIMoS), SoLICITADo pELo EXTErNATo 
“ZEBrA ATL”
EDoC/2018/8199
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
113, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.04.2018”
Deliberação:  Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito na rua 
Delfim de Lima, freguesia de Canelas, relativa à 
realização do evento “Desfile de Carnaval”, rea-
lizado no dia 09 de fevereiro de 2018, no valor 
de €59,60 (cinquenta e nove euros e sessen-
ta cêntimos), solicitado pelo Externato “Zebra 
ATL”, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXAS pELA INTErrupçÃo DE TrâNSITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “pro-
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vA DE CArroS DE roLAMENToS”, rEALI-
ZADo No DIA 25 DE ABrIL DE 2018, No vA-
Lor DE €258,30 (DuZENToS E CINQuENTA E 
oITo EuroS E TrINTA CÊNTIMoS), SoLICITA-
Do pELA uNIÃo DE FrEGuESIAS DE SANDIM, 
oLIvAL, LEvEr E CrESTuMA
EDoC/2018/20213
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
114, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.04.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, relativa 
à realização do evento “prova de Carros de ro-
lamentos”, realizado no dia 25 de abril de 2018, 
no valor de €258,30 (duzentos e cinquenta e 
oito euros e trinta cêntimos), solicitado pela 
união de Freguesias de Sandim, olival, Lever e 
Crestuma, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXAS pELA INTErrupçÃo DE TrâNSITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “III 
CorrIDA DA LIBErDADE - CAMINhADA”, 
rEALIZADo No DIA 22 DE ABrIL DE 2018, No 
vALor DE €2.173,80 (DoIS MIL CENTo E SE-
TENTA E TrÊS EuroS E oITENTA CÊNTIMoS), 
SoLICITADo pELA uNIÃo DE FrEGuESIAS DE 
SANTA MArINhA E SÃo pEDro DA AFurADA
EDoC/2018/22201
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
115, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.04.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, relativa à 
realização do evento “III Corrida da Liberdade 
- Caminhada”, realizado no dia 22 de abril de 
2018, no valor de €2.173,80 (dois mil cento e se-
tenta e três euros e oitenta cêntimos), solicita-
do pela união de Freguesias de Santa Marinha e 
São pedro da Afurada, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXAS pELA INTErrupçÃo DE TrâNSITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “pro-
CISSÃo EM hoNrA Do SENhor DoS pAS-
SoS”, rEALIZADo No DIA 18 DE MArço DE 

2018, No vALor DE €427,50 (QuATroCEN-
ToS E vINTE E SETE EuroS E CINQuENTA 
CÊNTIMoS), SoLICITADo pELoS BoMBEIroS 
voLuNTÁrIoS DE CoIMBrÕES
EDoC/2018/14514
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
116, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
03.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, relativa 
à realização do evento “procissão em honra do 
Senhor dos passos”, realizado no dia 18 de mar-
ço de 2018, no valor de €427,50 (quatrocentos 
e vinte e sete euros e cinquenta cêntimos), so-
licitado pelos Bombeiros voluntários de Coim-
brões, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 
TAXA rEFErENTE À LICENçA DE uM LuGAr 
DE ESTACIoNAMENTo prIvATIvo pArA o 
ANo DE 2018, SITo NA vErEDA D. XIMENES 
BELo, No vALor DE €720,49 (SETECENToS 
E vINTE EuroS E QuArENTA E NovE CÊN-
TIMoS), SoLICITADo pELA ASSoCIAçÃo oLI-
vEIrENSE DE SoCorroS MÚTuoS
EDoC/2018/3699
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
117, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.04.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamen-
to da taxa referente à licença de um lugar de 
estacionamento privativo para o ano de 2018, 
sito na vereda D. Xímenes Belo, no valor de 
€720,49 (setecentos e vinte euros e quarenta 
e nove cêntimos), solicitado pela Associação 
oliveirense de Socorros Mútuos, nos termos in-
formados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 
TAXA rEFErENTE À LICENçA DE TrÊS Lu-
GArES DE ESTACIoNAMENTo prIvATIvo 
pArA o ANo DE 2018, SIToS NA ruA DIoGo 
CASSELS, No vALor DE €7.555,80 (SETE MIL 
QuINhENToS E CINQuENTA E CINCo EuroS 
E oITENTA CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA 
FEDErAçÃo DAS CoLETIvIDADES DE vILA 
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NovA DE GAIA
EDoC/2018/5566
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
118, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.04.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento da 
taxa referente à licença de três lugares de esta-
cionamento privativo para o ano de 2018, sitos 
na rua Diogo Cassels, no valor de €7.555,80 
(sete mil quinhentos e cinquenta e cinco euros 
e oitenta cêntimos), solicitado pela Federação 
das Coletividades de vila Nova de Gaia, nos ter-
mos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 
TAXA rEFErENTE À LICENçA DE uM LuGAr 
DE ESTACIoNAMENTo prIvATIvo pArA o 
ANo DE 2018, SITo NA ruA DE JAu, No vA-
Lor DE €3.238,20 (TrÊS MIL DuZENToS E 
TrINTA E oITo EuroS E vINTE CÊNTIMoS), 
SoLICITADo pELo ArTISTA DE GAIA CoopE-
rATIvA CuLTurAL – GABINETE DA BIENAL
EDoC/2018/3554
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
119, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.04.2018”
Deliberação:  Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
da taxa referente à licença de um lugar de es-
tacionamento privativo para o ano de 2018, sito 
na rua de Jau, no valor de €3.238,20 (três mil 
duzentos e trinta e oito euros e vinte cêntimos), 
solicitado pelo Artista de Gaia Cooperativa Cul-
tural – Gabinete da Bienal, nos termos informa-
dos.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 
TAXA rEFErENTE À LICENçA DE uM LuGAr 
DE ESTACIoNAMENTo prIvATIvo pArA o 
ANo DE 2018, SITo No LArGo SANTo AN-
DrÉ, No vALor DE €1.080,73 (MIL E oITENTA 
EuroS E SETENTA E TrÊS CÊNTIMoS), So-
LICITADo pELA FÁBrICA DA IGrEJA pAro-
QuIAL DE CANIDELo
EDoC/2018/3975
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 

120, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.04.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
da taxa referente à licença de um lugar de es-
tacionamento privativo para o ano de 2018, sito 
no Largo Santo André, no valor de €1.080,73 
(mil e oitenta euros e setenta e três cêntimos), 
solicitado pela Fábrica da Igreja paroquial de 
Canidelo, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 
TAXA rEFErENTE À LICENçA DE uM Lu-
GAr DE ESTACIoNAMENTo prIvATIvo pArA 
o ANo DE 2018, SITo NA ruA Do CALISTo, 
No vALor DE €720,49 (SETECENToS E vIN-
TE EuroS E QuArENTA E NovE CÊNTIMoS), 
SoLICITADo pELA FÁBrICA DA IGrEJA pA-
roQuIAL DE CANIDELo
EDoC/2018/3983
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
121, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.04.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento da 
taxa referente à licença de um lugar de estacio-
namento privativo para o ano de 2018, sito na 
rua do Calisto, no valor de €720,49 (setecen-
tos e vinte euros e quarenta e nove cêntimos), 
solicitado pela Fábrica da Igreja paroquial de 
Canidelo, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 
TAXA rEFErENTE À LICENçA DE DoIS LuGA-
rES DE ESTACIoNAMENTo prIvATIvo pArA 
o ANo DE 2018, SIToS NA ruA GENErAL 
TorrES, No vALor DE €6.476,40 (SEIS MIL 
QuATroCENToS E SETENTA E SEIS EuroS 
E QuArENTA CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA 
FEDApAGAIA – FEDErAçÃo DAS ASSoCIA-
çÕES DE pAIS Do CoNCELho DE GAIA
EDoC/2018/6186
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
122, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.04.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento da 
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taxa referente à licença de dois lugares de esta-
cionamento privativo para o ano de 2018, sitos 
na rua General Torres, no valor de €6.476,40 
(seis mil quatrocentos e setenta e seis euros e 
quarenta cêntimos), solicitado pela Fedapagaia 
– Federação das Associações de pais do Con-
celho de Gaia, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 
TAXA pELA oCupAçÃo DA vIA pÚBLICA rE-
LATIvA À rEALIZAçÃo DoS TrABALhoS DE 
CoLoCAçÃo DE BArrEIrAS ACÚSTICAS, 
No vALor DE €480,00 (QuATroCENToS E 
oITENTA EuroS), SoLICITADo por Arou-
CoNSTrÓI – ENGENhArIA E CoNSTruçÕES, 
S.A.
EDoC/2017/3256
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
123, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.04.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
da taxa pela ocupação da via pública relativa à 
realização dos trabalhos de colocação de bar-
reiras acústicas, no valor de €480,00 (quatro-
centos e oitenta euros), solicitado por Arou-
CoNSTrÓI – Engenharia e Construções, S.A., 
nos termos informados.
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo No LAr-
Go JoAQuIM DE ArAÚJo JuNTo À INTEr-
SEçÃo CoM A ruA ABÍLIo DE AZEvEDo; NA 
ruA CoSTA GoDooLFIM JuNTo À ruA DA 
prAIA E NA prACETA DE SÃo pEDro JuNTo 
À ruA DA prAIA – uNIÃo DE FrEGuESIAS DE 
SANTA MArINhA E SÃo pEDro DA AFurADA
EDoC/2016/20764
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
124, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.04.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a postura municipal de trânsito no Lar-
go Joaquim de Araújo junto à interseção com 
a rua Abílio de Azevedo; rua Costa Godoolfim 
junto à rua da praia e praceta de São pedro 
junto à rua da praia, união de Freguesias de 
Santa Marinha e São pedro da Afurada, nos ter-
mos informados.

pEDIDo DE AuTorIZAçÃo pArA rEALIZA-
çÃo DE FILMAGENS – CAIS DE GAIA – ABrIL 
2018, SoLICITADo pELA ATp – ASSoCIAçÃo 
DE TurISMo Do porTo
EDoC/2018/18822
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
125, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
15.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, au-
torizar a realização de Filmagens – Cais de Gaia 
– abril 2018, solicitado pela ATp – Associação 
de Turismo do porto, nos termos informados.
pEDIDo DE AuTorIZAçÃo pArA rEALIZA-
çÃo DE FILMAGENS – urBANIZAçÃo DE 
vILA D’ESTE, prAIA DE MIrAMAr E ArCoZE-
Lo, AFurADA, ENTrE ouTroS, NA SEMANA 
DE 07 A 12 DE ABrIL DE 2018, SoLICITADo 
pELA ESCoLA SupErIor DE MEDIA ArTES E 
DESIGN
EDoC/2018/18597
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
126, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
15.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, au-
torizar a realização de Filmagens – urbaniza-
ção de vila d’Este, praia de Miramar e Arcozelo, 
Afurada, entre outros, na semana de 07 a 12 de 
abril de 2018, solicitado pela Escola Superior de 
MEDIA ArTES E DESIGN, nos termos informa-
dos.

DiREÇÃo MUNiCiPaL PaRa a iNCLUSÃo 
SoCiaL

pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS pELA uTILIZAçÃo 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 pELA AS-
SoCIAçÃo prÓ-INFâNCIA DE pEDroSo
EDoC/2018/8214
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
127, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
09.04.2018”
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Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela utilização da via pública, relati-
va à realização do evento “Desfile de Carna-
val”, realizado no dia 09 de fevereiro de 2018, 
no valor de €40,00 (quarenta euros), solicitado 
pela Associação pró-Infância de pedroso, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS pELA uTILIZAçÃo 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 AGrupAMENTo DE ESCoLAS DE CA-
NELAS
EDoC/2018/8719
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
128, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.04.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela utilização da via pública, relati-
va à realização do evento “Desfile de Carnaval”, 
realizado no dia 09 de fevereiro de 2018, no va-
lor de €40,00 (quarenta euros), solicitado pelo 
Agrupamento de Escolas de Canelas, nos ter-
mos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS pELA uTILIZAçÃo DA vIA pÚBLICA, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “DES-
FILE CArNAvALESCo”, rEALIZADo No DIA 
09 DE FEvErEIro DE 2018, No vALor DE 
€40,00 (QuArENTA EuroS), SoLICITADo 
pELA EB1/JI Do ALQuEBrE
EDoC/2018/7363
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
129, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.04.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela utilização da via pública, relativa 
à realização do evento “Desfile de Carnavales-
co”, realizado no dia 09 de fevereiro de 2018, 
no valor de €40,00 (quarenta euros), solicitado 
pela EB1/JI do Alquebre, nos termos informa-

dos.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS pELA uTILIZAçÃo DA vIA pÚBLICA, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “DES-
FILE CArNAvALESCo”, rEALIZADo No DIA 
10 DE FEvErEIro DE 2018, No vALor DE 
€40,00 (QuArENTA EuroS), SoLICITADo 
pELo AGrupAMENTo DE ESCoLAS SophIA 
DE MELLo BrEYNEr
EDoC/2018/8337
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
130, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.04.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela utilização da via pública, relativa 
à realização do evento “Desfile de Carnavales-
co”, realizado no dia 10 de fevereiro de 2018, 
no valor de €40,00 (quarenta euros), solicitado 
pelo Agrupamento de escolas Sophia de Mello 
Breyner, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS pELA uTILIZAçÃo DA vIA pÚBLI-
CA, rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo 
“DESFILE CArNAvALESCo”, rEALIZADo No 
DIA 11 DE FEvErEIro DE 2018, No vALor DE 
€40,00 (QuArENTA EuroS), SoLICITADo 
pELA uNIÃo DE FrEGuESIAS DE SANDIM, 
oLIvAL, LEvEr E CrESTuMA
EDoC/2018/8180
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
131, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.04.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamen-
to em 70% do valor das taxas pela utilização 
da via pública, relativa à realização do evento 
“Desfile de Carnavalesco”, realizado no dia 11 de 
fevereiro de 2018, no valor de €40,00 (quarenta 
euros), solicitado pela união de Freguesias de 
Sandim, olival, Lever e Crestuma, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS ApLICÁvEIS AoS CoMErCIANTES Do 
MErCADo DA BEIrA rIo, pELo pErÍoDo DE 
SEIS MESES, DEvIDo ÀS oBrAS DE rEABILI-
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TAçÃo NA AvENIDA rAMoS pINTo, No vA-
Lor ToTAL DE €12.805,92 (DoZE MIL oITo-
CENToS E CINCo EuroS E NovENTA E DoIS 
CÊNTIMoS)
EDoC/2018/22543
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
132, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.04.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas aplicáveis aos comerciantes do mer-
cado da Beira rio, pelo período de seis meses, 
devido às obras de reabilitação na Avenida ra-
mos pinto, no valor total de €12.805,92 (doze 
mil oitocentos e cinco euros e noventa e dois 
cêntimos), nos termos informados.
rENovAçÃo DE ApoIo Ao ArrENDAMENTo, 
SoLICITADo por MArIA DE FÁTIMA ArCAN-
Jo MArTINS FErrEIrA
EDoC/2018/26397
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
133, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
11.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a renovação de apoio ao arrendamen-
to, solicitado por Maria de Fátima Arcanjo Mar-
tins Ferreira, nos termos informados.
rENovAçÃo DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por DINA TErESA SIMÕES 
MArTINS
EDoC/2018/24289
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
134, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.04.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a renovação de apoio ao arrendamen-
to, solicitado por Dina Teresa Simões Martins, 
nos termos informados.
rENovAçÃo DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por ANA pAuLA DA CoSTA 
vIANA vIEIrA DA roChA
EDoC/2018/24287
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 

135, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.04.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a renovação de apoio ao arrendamento, so-
licitado por Ana paula da Costa viana vieira da 
rocha, nos termos informados.
rENovAçÃo DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por SuSANA MArIA SoA-
rES CErQuEIrA
EDoC/2018/24295
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
136, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.04.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a renovação de apoio ao arrendamen-
to, solicitado por Susana Maria Soares Cerquei-
ra, nos termos informados.
rENovAçÃo DE ApoIo Ao ArrENDAMENTo, 
SoLICITADo por ALZIrA oLIvEIrA CouTo
EDoC/2018/25759
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
137, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.04.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a renovação de apoio ao arrendamen-
to, solicitado por Alzira oliveira Couto, nos ter-
mos informados.
rENovAçÃo DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por LÍDIA rAQuEL FErrEI-
rA TAvArES
EDoC/2018/17939
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
138, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.04.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a renovação de apoio ao arrendamen-
to, solicitado por Lídia raquel Ferreira Tavares, 
nos termos informados.
rENovAçÃo DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por MÓNICA MANuELA TEI-
XEIrA BASToS
EDoC/2018/24293
Foi presente o documento referido em epígra-
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fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
139, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.04.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a renovação de apoio ao arrendamen-
to, solicitado por Mónica Manuela Teixeira Bas-
tos, nos termos informados.
rENovAçÃo DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por MArIA JoSÉ DE SÁ 
FErNANDES MAToS FErrEIrA
EDoC/2018/24291
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
140, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.04.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a renovação de apoio ao arrendamen-
to, solicitado por Maria José de Sá Fernandes 
Matos Ferreira, nos termos informados.
rENovAçÃo DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por ALFrEDo roGÉrIo 
MAChADo DA SILvA roBALo
EDoC/2018/19274
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
141, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.04.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a renovação de apoio ao arrendamen-
to, solicitado por Alfredo rogério Machado da 
Silva robalo, nos termos informados.
rENovAçÃo DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por GuILhErMINA TEIXEI-
rA vELoSo DE CASTro
EDoC/2018/26392
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
142, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.04.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a renovação de apoio ao arrendamen-
to, solicitado por Guilhermina Teixeira veloso 
de Castro, nos termos informados.
rENovAçÃo DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por pAuLA ALEXANDrA 
MorEIrA pIÃo

EDoC/2018/29781 
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
143, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.04.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a renovação de apoio ao arrendamen-
to, solicitado por paula Alexandra Moreira pião, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS pELA uTILIZAçÃo DA pISCINA MuNI-
CIpAL DE vILA D’ESTE, pELA uNIvErSIDADE 
SÉNIor DE CANELAS – ASSoCIAçÃo CuLTu-
rAL DE CANELAS, No vALor DE €1.500,00 
(MIL E QuINhENToS EuroS), CoM EFEIToS 
A pArTIr Do DIA 01 DE SETEMBro DE 2017 E 
TErMo No FINAL Do ANo LETIvo
EDoC/2017/62759
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
144, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
11.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela utilização da piscina Municipal de 
vila d’Este, pela universidade Sénior de Canelas 
– Associação Cultural de Canelas, no valor de 
€1.500,00 (mil e quinhentos euros), com efeitos 
a partir do dia 01 de setembro de 2017 e termo 
no final do ano letivo, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS pELA uTILIZAçÃo DA pISCINA Mu-
NICIpAL DE vILA D’ESTE, No vALor DE 
€187,50 (CENTo E oITENTA E SETE EuroS E 
CINQuENTA CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA 
uNIÃo DE FrEGuESIAS DE MAFAMuDE E vI-
LAr Do pArAÍSo
EDoC/2018/22523
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
145, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.04.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela utilização da piscina Municipal de 
vila d’Este, no valor de €187,50 (cento e oitenta 
e sete euros e cinquenta cêntimos), solicitado 



CÂMARA MUNICIPAL

Nº 91 | MAIo 2018 | BoLETIM MUNICIPAL

46

pela união de Freguesias de Mafamude e vilar 
do paraíso, nos termos informados.
ADITAMENTo Ao proToCoLo A CELEBrAr 
ENTrE A DGESTE – DIrEçÃo GErAL DoS 
ESTABELECIMENToS ESCoLArES E o Mu-
NICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA  TENDo EM 
vISTA o ForNECIMENTo DE rEFEIçÕES ES-
CoLArES A CrIANçAS DA EDuCAçÃo prÉ-
-ESCoLAr / ALuNoS Do 1º CICLo Do ENSINo 
BÁSICo,– ANo LETIvo 2017/2018
EDoC/2018/20600
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
146, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.04.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o aditamento ao protocolo a celebrar 
entre a DGESTE – Direção Geral dos Estabele-
cimentos Escolares e o Município de vila Nova 
de Gaia, tendo em vista o fornecimento de re-
feições escolares a crianças da educação pré-
-escolar / alunos do 1º ciclo do ensino básico 
– ano letivo 2017/2018, nos termos informados.
ATrIBuIçÃo DE pASSE ESCoLAr Ao ALuNo 
ANTÓNIo rAFAEL BArBoSA SILvA NuNES 
Do AGrupAMENTo DE ESCoLAS DIoGo MA-
CEDo, No vALor ToTAL DE €82,95 (oITENTA 
E DoIS EuroS E NovENTA E CINCo CÊNTI-
MoS) pArA o prESENTE ANo LETIvo
EDoC/2018/21401
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
147, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. Apro-
vo. 03.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a atribuição de passe escolar ao aluno 
António rafael Barbosa Silva Nunes do Agru-
pamento de Escolas Diogo Macedo, no valor to-
tal de €82,95 (oitenta e dois euros e noventa e 
cinco cêntimos) para o presente ano letivo, nos 
termos informados.
proToCoLo DE CoLABorAçÃo ENTrE o 
INSTITuTo DE EMprEGo E ForMAçÃo pro-
FISSIoNAL, Ip E o MuNICÍpIo DE vILA NovA 
DE GAIA, TENDo EM vISTA A CoNSTruçÃo 
DE poLÍTICAS ATIvAS DE EMprEGo No CoM-
BATE Ao DESEMprEGo JovEM.
EDoC/2018/28492

Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
148, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
16.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o protocolo de colaboração a celebrar 
entre o Instituto de Emprego e Formação pro-
fissional, Ip e o Município de vila Nova de Gaia, 
tendo em vista a construção de políticas ativas 
de emprego no combate ao desemprego jo-
vem, nos termos informados.
CoNCurSo pÚBLICo CoM puBLICIDA-
DE INTErNACIoNAL pArA A AQuISIçÃo 
DA prESTAçÃo DE SErvIçoS DE ALMoço 
E SupLEMENTo ALIMENTAr NAS CANTI-
NAS ESCoLArES-ANo LETIvoS 2018/2019-
2019/2020-2020/2021- propoSTA DE ADJu-
DICAçÃo
EDoC/2017/64556
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
149, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.16.05.2018”
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. Dar provimento parcial à reclamação apresen-
tada pelo concorrente EurEST (porTuGAL) 
-SoCIEDADE EuropEIA DE rESTAurANTES, 
LDA, nos termos descritos no relatório final, 
não resultando, contudo, qualquer alteração na 
ordenação das propostas;  
2. Adjudicar o concurso público para a aquisi-
ção de prestação de serviços de cantinas es-
colares, à proposta reportada pela GErTAL 
– CoMpANhIA DE rESTAurANTES E ALIMEN-
TAçÃo, S.A. com a pontuação de 75,8 valores, 
pelo valor total anual de 4.629.350,00 € + IvA.

DiREÇÃo MUNiCiPaL DE URBaNiSMo E aM-
BiENTE

pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “NoITE DE FADoS”, rEALI-
ZADo A 21 DE ABrIL DE 2018, No vALor DE 
€43,39 (QuArENTA E TrÊS EuroS E TrINTA 
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E NovE CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA ApE-
ChouCA – ASSoCIAçÃo DE pAIS E ENCAr-
rEGADoS DE EDuCAçÃo DAS ESCoLAS BÁ-
SICA E prÉ-ESCoLAr DE ChouSELAS
EDoC/2018/20133
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
150, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.27.04.2018”
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 “Noite de 
Fados”, realizado a 21 de abril de 2018, no valor 
de €43,39 (quarenta e três euros e trinta e nove 
cêntimos), solicitado pela ApEChouCA – As-
sociação de pais e Encarregados de Educação 
das Escolas Básica e pré-Escolar de Chouselas, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “NoITE KArAoKE”, rEALI-
ZADo A 13 DE ABrIL DE 2018, No vALor DE 
€92,39 (NovENTA E DoIS EuroS E TrINTA E 
NovE CÊNTIMoS), SoLICITADo pELoS BoM-
BEIroS voLuNTÁrIoS DE CoIMBrÕES
EDoC/2018/20022
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
151, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.27.04.2018”
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 
“Noite Karaoke”, realizado a 13 de abril de 2018, 
no valor de €92,39 (noventa e dois euros e trin-
ta e nove cêntimos), solicitado pelos Bombei-
ros voluntários de Coimbrões, nos termos in-
formados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICEN-
çA ESpECIAL DE ruÍDo, rELATIvA À rEALI-
ZAçÃo Do EvENTo “vI FESTIvAL DE TuNAS 
MISTAS”, rEALIZADo A 20 DE ABrIL DE 2018, 
No vALor DE €25,89 (vINTE E CINCo EuroS 
E oITENTA E NovE CÊNTIMoS), SoLICITA-

Do pELA JuNTA DE FrEGuESIA DE AvINTES 
EM pArCErIA CoM A uNIÃo ACADÉMICA DE 
AvINTES
EDoC/2018/20198
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
152, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.27.04.2018”
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 
“vI Festival de Tunas Mistas”, realizado a 20 de 
abril de 2018, no valor de €25,89 (vinte e cin-
co euros e oitenta e nove cêntimos), solicitado 
pela Junta de Freguesia de Avintes em parceria 
com a união Académica de Avintes, 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 FAMÍLIA – CoN-
vÍvIo DE pAIS E ALuNoS DAS ESCoLAS Do 
AGrupAMENTo DE vALADArES”, rEALIZA-
Do A 29 DE ABrIL DE 2018, No vALor DE 
€26,89 (vINTE E SEIS EuroS E oITENTA E 
NovE CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA ApEvA 
– ASSoCIAçÃo DE pAIS E ENCArrEGADoS 
DE EDuCAçÃo DA ESCoLA EB2/3 E SECuN-
DÁrIA Dr. JoAQuIM G.F. ALvES DE vALADA-
rES
EDoC/2018/21237
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
153, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.27.04.2018”
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 
Família – Convívio de pais e Alunos das Escolas 
do Agrupamento de valadares”, realizado a 29 
de abril de 2018, no valor de €26,89 (vinte e 
seis euros e oitenta e nove cêntimos), solicitado 
pela ApEvA – Associação de pais e Encarrega-
dos de Educação da Escola EB2/3 e Secundária 
Dr. Joaquim G.F. Alves de valadares, nos termos 
informados.
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pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “FESTA DE S. JoÃo - 2018”, 
A rEALIZAr NoS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE Ju-
Nho DE 2018, No vALor DE €561,39 (QuI-
NhENToS E SESSENTA E uM EuroS E TrINTA 
E NovE CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA JuN-
TA DE FrEGuESIA DE SÃo FÉLIX DA MArI-
NhA
EDoC/2018/11285
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
154, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.27.04.2018”
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 de S. João - 2018”, a realizar nos dias 
22, 23, 24 e 25 de junho de 2018, no valor de 
€561,39 (quinhentos e sessenta e um euros e 
trinta e nove cêntimos), solicitado pela Junta 
de Freguesia de São Félix da Marinha, nos ter-
mos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “pASSEIo SoLIDÁrIo DE 
BICICLETA E CAMINhADA – FrEGuESIA DE 
GrIJÓ”, rEALIZADo A 14 DE ABrIL DE 2018, 
No vALor DE €26,89 (vINTE E SEIS EuroS 
E oITENTA E NovE CÊNTIMoS), SoLICITA-
Do pELA uNIÃo DE FrEGuESIAS DE GrIJÓ E 
SErMoNDE
EDoC/2018/20663
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
155, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.27.04.2018”
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 
“passeio Solidário de Bicicleta e Caminhada – 
Freguesia de Grijó”, realizado a 14 de abril de 
2018, no valor de €26,89 (vinte e seis euros e 
oitenta e nove cêntimos), solicitado pela união 

de Freguesias de Grijó e Sermonde, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICEN-
çA ESpECIAL DE ruÍDo, rELATIvA À rEALI-
ZAçÃo Do EvENTo “ CoMEMorAçÕES Do 
25 DE ABrIL”, rEALIZADo A 25 DE ABrIL DE 
2018, No vALor DE €58,78 (CINQuENTA E 
oITo EuroS E SETENTA E oITo CÊNTIMoS), 
SoLICITADo pELA JuNTA DE FrEGuESIA DE 
SÃo FÉLIX DA MArINhA
EDoC/2018/19079
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
156, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.27.04.2018”
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 
“Comemorações do 25 de abril”, realizado a 25 
de abril de 2018, no valor de €58,78 (cinquenta 
e oito euros e setenta e oito cêntimos), solici-
tado pela Junta de Freguesia de São Félix da 
Marinha, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICEN-
çA ESpECIAL DE ruÍDo, rELATIvA À rEA-
LIZAçÃo Do EvENTo “vIA SACrA pAro-
QuIAL”, rEALIZADo A 18 DE MArço DE 2018, 
No vALor DE €26,89 (vINTE E SEIS EuroS 
E oITENTA E NovE CÊNTIMoS), SoLICITADo 
pELA FÁBrICA DA IGrEJA pAroQuIAL DA 
FrEGuESIA DE SÃo pEDro DE pEDroSo
EDoC/2018/12655
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
157, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.27.04.2018”
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 
“via Sacra paroquial”, realizado a 18 de março 
de 2018, no valor de €26,89 (vinte e seis euros 
e oitenta e nove cêntimos), solicitado pela Fá-
brica da Igreja paroquial da Freguesia de São 
pedro de pedroso, nos termos informados.
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pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “FESTA DE SÃo BrÁS DE 
SANDIM”, rEALIZADo NoS DIAS 02 E 03 DE 
FEvErEIro DE 2018, No vALor DE €125,90 
(CENTo E vINTE E CINCo EuroS E NovENTA 
CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA CoMISSÃo DE 
FESTAS rEprESENTADA por ANTÓNIo MAr-
TINS BArBoSA
EDoC/2018/465
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
158, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.11.05.2018”
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 de São Brás de Sandim”, realizado nos 
dias 02 e 03 de fevereiro de 2018, no valor de 
€125,90 (cento e vinte e cinco euros e noventa 
cêntimos), solicitado pela Comissão de Festas 
representada por António Martins Barbosa, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “CorTEJo DE FINALISTAS 
prÉ-ESCoLAr E JArDIM DE INFâNCIA”, A 
rEALIZAr No DIA 25 DE MAIo DE 2018, No 
vALor DE €25,89 (vINTE E CINCo EuroS 
E oITENTA E NovE CÊNTIMoS), SoLICITA-
Do pELA CrEChE E JArDIM DE INFâNCIA D. 
EMÍLIA DE JESuS CoSTA, EQuIpAMENTo AD-
MINISTrADo pELA SANTA CASA DA MISErI-
CÓrDIA DE vILA NovA DE GAIA
EDoC/2018/27591
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
159, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.11.05.2018”
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 “Cortejo 
de Finalistas pré-Escolar e Jardim de Infância”, 
a realizar no dia 25 de maio de 2018, no valor 

de €25,89 (vinte e cinco euros e oitenta e nove 
cêntimos), solicitado pela Creche e Jardim de 
Infância D. Emília de Jesus Costa, equipamento 
administrado pela Santa Casa da Misericórdia 
de vila Nova de Gaia, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “CorrIDA DE CArroS DE 
roLAMENToS”, rEALIZADo No DIA 25 DE 
ABrIL DE 2018, No vALor DE €79,78 (SETEN-
TA E NovE EuroS E SETENTA E oITo CÊNTI-
MoS), SoLICITADo pELA uNIÃo DE FrEGuE-
SIAS DE SANDIM, oLIvAL, LEvEr E CrESTuMA
EDoC/2018/20219
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
160, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.27.04.2018”
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 “Corrida 
de Carros de rolamentos”, realizado no dia 25 
de abril de 2018, no valor de €79,78 (setenta e 
nove euros e setenta e oito cêntimos), solicita-
do pela união de Freguesias de Sandim, olival, 
Lever e Crestuma, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “proCISSÃo DE vELAS”, 
rEALIZADo NoS DIAS 01 E 12 DE MAIo DE 
2018, No vALor DE €34,89 (TrINTA E QuA-
Tro EuroS E oITENTA E NovE CÊNTIMoS), 
SoLICITADo pELAS pArÓQuIAS DE S. FÉLIX 
DA MArINhA E DE S. MAMEDE DE SErZEDo
EDoC/2018/25050
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
161, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.27.04.2018”
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 “procissão 
de velas”, realizado nos dias 01 e 12 de maio de 
2018, no valor de €34,89 (trinta e quatro euros 
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e oitenta e nove cêntimos), solicitado pelas pa-
róquias de S. Félix da Marinha e de S. Mamede 
de Serzedo, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICEN-
çA ESpECIAL DE ruÍDo, rELATIvA À rEALI-
ZAçÃo Do EvENTo “CoMEMorAçÕES Do 
25 DE ABrIL – hASTEAr DAS BANDEIrAS”, 
rEALIZADo No DIA 25 DE ABrIL DE 2018, 
No vALor DE €26,89 (vINTE E SEIS EuroS 
E oITENTA E NovE CÊNTIMoS), SoLICITADo 
pELA JuNTA DE FrEGuESIA DE CANIDELo
EDoC/2018/21817
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
162, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.27.04.2018”
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 
“Comemorações do 25 de abril – hastear das 
Bandeiras”, realizado no dia 25 de abril de 2018, 
no valor de €26,89 (vinte e seis euros e oitenta 
e nove cêntimos), solicitado pela Junta de Fre-
guesia de Canidelo, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “BAILE DE ANIvErSÁrIo”, 
rEALIZADo No DIA 29 DE ABrIL DE 2018, No 
vALor DE €48,89 (QuArENTA E oITo EuroS 
E oITENTA E NovE CÊNTIMoS), SoLICITADo 
pELo CENTro CuLTurAL oCupAçÃo E DES-
porTo DE SANTo ANTÓNIo DAS ANTAS
EDoC/2018/23182
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
163, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.27.04.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
taxas devidas pela emissão da licença especial 
de ruído, relativa à realização do evento “Baile 
de Aniversário”, realizado no dia 29 de abril de 
2018, no valor de €48,89 (quarenta e oito eu-
ros e oitenta e nove cêntimos), solicitado pelo 
Centro Cultural ocupação e Desporto de Santo 

António das Antas, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE TA-
XAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICENçA ES-
pECIAL DE ruÍDo, rELATIvA À rEALIZAçÃo 
Do EvENTo “NoITE KArAoKE”, rEALIZADo 
No DIA 27 DE ABrIL DE 2018, No vALor DE 
€92,39 (NovENTA E DoIS EuroS E TrINTA E 
NovE CÊNTIMoS), SoLICITADo pELoS BoM-
BEIroS voLuNTÁrIoS DE CoIMBrÕES
EDoC/2018/24731
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
164, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.27.04.2018”
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 
“Noite Karaoke”, realizado no dia 27 de abril de 
2018, no valor de €92,39 (noventa e dois eu-
ros e trinta e nove cêntimos), solicitado pelos 
Bombeiros voluntários de Coimbrões, nos ter-
mos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICEN-
çA ESpECIAL DE ruÍDo, rELATIvA À rEALI-
ZAçÃo Do EvENTo “TrÍpLICE proCISSÃo 
DE vELAS”, A rEALIZAr No DIA 25 DE MAIo 
DE 2018, No vALor DE €57,78 (CINQuENTA E 
SETE EuroS E SETENTA E oITo CÊNTIMoS), 
SoLICITADo pELA pArÓQuIA SANTo ANDrÉ 
DE CANIDELo
EDoC/2018/23221
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
165, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.11.05.2018”
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 
“Tríplice procissão de velas”, a realizar no dia 
25 de maio setenta e oito cêntimos), solicita-
do pela paróquia Santo André de Canidelo, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICEN-
çA ESpECIAL DE ruÍDo, rELATIvA À rEALI-
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ZAçÃo Do EvENTo “III CorrIDA DA LIBEr-
DADE E CAMINhADA”, rEALIZADo No DIA 
22 DE ABrIL DE 2018, No vALor DE €53,89 
(CINQuENTA E TrÊS EuroS E oITENTA E 
NovE CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA uNIÃo 
DE FrEGuESIAS DE SANTA MArINhA E SÃo 
pEDro DA AFurADA
EDoC/2018/20979
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
166, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.27.04.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença espe-
cial de ruído, relativa à realização do evento “III 
Corrida da Liberdade e Caminhada”, realizado 
no dia 22 de abril de 2018, no valor de €53,89 
(cinquenta e três euros e oitenta e nove cên-
timos), solicitado pela união de Freguesias de 
Santa Marinha e São pedro da Afurada, nos ter-
mos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “FESTA DE ANIvErSÁrIo 
DA rÁDIo AFurADA”, rEALIZADo No DIA 
08 DE ABrIL DE 2018, No vALor DE €60,89 
(SESSENTA EuroS E oITENTA E NovE CÊN-
TIMoS), SoLICITADo pELA ASSoCIAçÃo rE-
CrEATIvA MoCIDADE rÁDIo AFurADA
EDoC/2018/18862
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
167, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.27.04.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
taxas devidas pela emissão da licença especial 
de ruído, relativa à realização do evento “Fes-
ta de Aniversário da rádio Afurada”, realizado 
no dia 08 de abril de 2018, no valor de €60,89 
(sessenta euros e oitenta e nove cêntimos), so-
licitado pela Associação recreativa Mocidade 
rádio Afurada, 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 DA NoS-
SA SENhorA DE FÁTIMA”, rEALIZADo NoS 
DIAS 10 A 13 DE MAIo DE 2018, No vALor 
DE €95,78 (NovENTA E CINCo EuroS E SE-
TENTA E oITo CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA 
FÁBrICA DA IGrEJA pAroQuIAL DE SÃo pE-
Dro DE pEDroSo
EDoC/2018/21961
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
168, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.27.04.2018”
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 da Nossa Senhora de Fátima”, 
realizado nos dias 10 a 13 de maio de 2018, no 
valor de €95,78 (noventa e cinco euros e seten-
ta e oito 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 ESpECIAL DE ruÍDo, rELATIvA À rEALI-
ZAçÃo Do EvENTo “XXIX GrANDE prÉMIo 
ArCA DE NoÉ”, rEALIZADo No DIA 12 DE 
MAIo DE 2018, No vALor DE €79,78 (SETEN-
TA E NovE EuroS E SETENTA E oITo CÊNTI-
MoS), SoLICITADo pELo CENTro CuLTurAL 
DESporTIvo ArCA DE NoÉ
EDoC/2018/21258
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
169, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.27.04.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
taxas devidas pela emissão da licença especial 
de ruído, relativa à realização do evento “XXIX 
Grande prémio Arca de Noé”, realizado no dia 
12 de maio de 2018, no valor de €79,78 (setenta 
e nove euros e setenta e oito cêntimos), solici-
tado pelo Centro Cultural Desportivo Arca de 
Noé, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
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çÃo Do EvENTo “FESTA EM hoNrA DE NoS-
SA SENhorA Do LIvrAMENTo”, rEALIZADo 
NoS DIAS 11, 12, 13 E 14 DE MAIo DE 2018, No 
vALor DE €175,90 (CENTo E SETENTA E CIN-
Co EuroS E NovENTA CÊNTIMoS), SoLICI-
TADo pELA uNIÃo DE FrEGuESIAS DE SEr-
ZEDo E pEroSINho
EDoC/2018/21727
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
170, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.27.04.2018”
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 em 
honra de Nossa Senhora do Livramento”, reali-
zado nos dias 11, 12, 13 e 14 de maio de 2018, no 
valor de €175,90 (cento e setenta e cinco euros 
e noventa cêntimos), solicitado pela união de 
Freguesias de Serzedo e perosinho, 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 MEDIEvAL ESCu-
TISTA”, A rEALIZAr NoS DIAS 20, 21 E 22 DE 
JuNho DE 2018, No vALor DE €323,39 (TrE-
ZENToS E vINTE E TrÊS EuroS E TrINTA E 
NovE CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA JuNTA 
DE FrEGuESIA DE SÃo FÉLIX DA MArINhA
EDoC/2018/22792
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
171, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.27.04.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
taxas devidas pela emissão da licença especial 
de ruído, relativa à realização do evento “Festa 
Medieval Escutista”, a realizar nos dias 20, 21 e 
22 de junho de 2018, no valor de €323,39 (tre-
zentos e vinte e três euros e trinta e nove cênti-
mos), solicitado pela Junta de Freguesia de São 
Félix da Marinha, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo, rELATIvA À rEALIZA-

çÃo Do EvENTo “proCISSÃo DE vELAS”, 
rEALIZADo No DIA 12 DE MAIo DE 2018, No 
vALor DE €26,89 (vINTE E SEIS EuroS E oI-
TENTA E NovE CÊNTIMoS), SoLICITADo por 
BErNArDINo pINho DE SouSA, MEMBro DA 
CoMISSÃo FABrIQuEIrA DA IGrEJA pAro-
QuIAL Do DIvINo SALvADor vALADArES
EDoC/2018/24932
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
172, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.27.04.2018”
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 “procissão 
de velas”, realizado no dia 12 de maio de 2018, 
no valor de €26,89 (vinte e seis euros e oitenta 
e nove cêntimos), solicitado por Bernardino pi-
nho de Sousa, Membro da Comissão Fabriquei-
ra da Igreja paroquial do Divino Salvador vala-
dares, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “I CorrIDA DA MArGINAL 
MIrAMAr-ArCoZELo”, A rEALIZAr No DIA 
19 DE MAIo DE 2018, No vALor DE €79,78 
(SETENTA E NovE EuroS E SETENTA E oITo 
CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA JuNTA DE 
FrEGuESIA DE ArCoZELo
EDoC/2018/24587
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
173, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.27.04.2018”
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 “I Corrida 
da Marginal Miramar-Arcozelo”, a realizar no dia 
19 de maio de 2018, no valor de €79,78 (setenta 
e nove euros e setenta e oito cêntimos), solici-
tado pela Junta de Freguesia de Arcozelo, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
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çÃo Do EvENTo “FESTAS EM hoNrA DoS 
MÁrTIrES S. FÉLIX E S. SEBASTIÃo”, A rEA-
LIZAr NoS DIAS 27 A 30 DE JuLho DE 2018, 
No vALor DE €161,90 (CENTo E SESSENTA E 
uM EuroS E NovENTA CÊNTIMoS), SoLICI-
TADo pELA CoMISSÃo DE FESTAS EM hoN-
rA DoS MÁrTIrES S. FÉLIX E S. SEBASTIÃo
EDoC/2018/23358
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
174, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.27.04.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
taxas devidas pela emissão da licença especial 
de ruído, relativa à realização do evento “Festas 
em honra dos Mártires S. Félix e S. Sebastião”, 
a realizar nos dias 27 a 30 de julho de 2018, no 
valor de €161,90 (cento e sessenta e um euros 
e noventa cêntimos), solicitado pela Comissão 
de Festas em honra dos Mártires S. Félix e S. 
Sebastião, 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 SAN-
TA rITA”, A rEALIZAr NoS DIAS 25, 26, 27, 28 
E 29 DE MAIo DE 2018, No vALor DE €175,90 
(CENTo E SETENTA E CINCo EuroS E No-
vENTA CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA uNIÃo 
DE FrEGuESIAS DE GrIJÓ E SErMoNDE
EDoC/2018/18589
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
175, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.27.04.2018”
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 Santa rita”, a realizar nos 
dias 25, 26, 27, 28 e 29 de maio de 2018, no va-
lor de €175,90 (cento e setenta e cinco euros 
e noventa cêntimos), solicitado pela união de 
Freguesias de Grijó e Sermonde, nos termos in-
formados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXAS No âMBITo Do proJETo “MIND ThE 

SporT”, IMpLEMENTADo NA ESCoLA BÁSICA 
MANuEL ANTÓNIo pINA, No vALor ToTAL 
DE €138,00 (CENTo E TrINTA E oITo EuroS)
EDoC/2018/19510
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
176, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.27.04.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de ta-
xas no âmbito do projeto “MIND ThE SporT”, 
implementado na Escola Básica Manuel Antó-
nio pina, no valor total de €138,00 (cento e trin-
ta e oito euros), nos termos informados.
pEDIDo DE rEDuçÃo Do pAGAMENTo DAS 
TAXAS DE LICENçA DE oCupAçÃo DE ESpA-
ço pÚBLICo, No vALor DE €657,00 (SEIS-
CENToS E CINQuENTA E SETE EuroS), SoLI-
CITADo por MArIA GABrIELA MorAIS DoS 
SANToS DE MESQuITA, proC.º 2597/15 – pL – 
uNIÃo DE FrEGuESIAS DE SANTA MArINhA 
E SÃo pEDro DA AFurADA
EDoC/2018/26037
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
177, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.11.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de redução em 50% do paga-
mento das taxas de licença de ocupação de es-
paço público, no valor de €657,00 (seiscentos 
e cinquenta e sete euros), solicitado por Maria 
Gabriela Morais dos Santos de Mesquita, proc.º 
2597/15 – pL – união de Freguesias de Santa 
Marinha e São pedro da Afurada, nos termos in-
formados.
pEDIDo DE rEDuçÃo Do pAGAMENTo DA 
TAXA pELA EMISSÃo DE LICENçA ESpECIAL 
pArA CoNCLuSÃo DE oBrA INACABADA, No 
vALor DE €114.091,12 (CENTo E CATorZE MIL 
NovENTA E uM EuroS E DoZE CÊNTIMoS), 
SoLICITADo por MÁrIo NuNo DoS SANToS 
FErrEIrA, proC.º 1510/08 – pL – uNIÃo DE 
FrEGuESIAS DE SANTA MArINhA E SÃo pE-
Dro DA AFurADA
EDoC/2018/26082
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
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178, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.11.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de redução em 50% do paga-
mento da taxa pela emissão de licença especial 
para conclusão de obra inacabada, no valor de 
€114.091,12 (cento e catorze mil noventa e um 
euros e doze cêntimos), solicitado por Mário 
Nuno dos Santos Ferreira, proc.º 1510/08 – pL, 
união de Freguesias de Santa Marinha e São 
pedro da Afurada, nos termos informados.
Mais foi deliberado, por força das normas de 
execução orçamental aprovadas em reunião de 
Câmara Municipal de 24.11.2017 e em sessão da 
Assembleia Municipal de 30.11.2017, submeter o 
presente assunto à aprovação da Assembleia 
Municipal.
pEDIDo DE rEDuçÃo Do pAGAMENTo DA 
TAXA MuNICIpAL DE urBANIZAçÃo, No vA-
Lor DE 825,72 (oIToCENToS E vINTE E CIN-
Co EuroS E SETENTA E DoIS CÊNTIMoS) E 
DA TAXA DE LICENçA DE oBrAS DE DEMo-
LIçÃo, No vALor DE €100,00 (CEM EuroS) 
SoLICITADo por NuNo LopES FErNANDES, 
proC.º 4417/16 – pL – uNIÃo DE FrEGuESIAS 
DE SANTA MArINhA E SÃo pEDro DA AFu-
rADA
EDoC/2018/26079
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
179, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.11.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de redução em 50% do pagamen-
to da taxa municipal de urbanização, no valor 
de 825,72 (oitocentos e vinte e cinco euros e 
setenta e dois cêntimos) e da taxa de licença 
de obras de demolição, no valor de €100,00 
(cem euros) solicitado por Nuno Lopes Fernan-
des, proc.º 4417/16 – pL, união de Freguesias 
de Santa Marinha e São pedro da Afurada, nos 
termos informados.
pEDIDo DE rEDuçÃo Do pAGAMENTo DA 
TAXA MuNICIpAL DE urBANIZAçÃo, No vA-
Lor DE €1.549,94 (MIL QuINhENToS E QuA-
rENTA E NovE EuroS E NovENTA E QuA-
Tro CÊNTIMoS), SoLICITADo por MArIA 
ADELAIDE TEIXEIrA DA SILvA roChA, proC.º 

3539/17 – LEG – FrEGuESIA DE SÃo FÉLIX DA 
MArINhA
EDoC/2018/28523
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
180, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.11.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de redução em 75% do pa-
gamento da taxa municipal de urbanização, no 
valor de €1.549,94 (mil quinhentos e quaren-
ta e nove euros e noventa e quatro cêntimos), 
solicitado por Maria Adelaide Teixeira da Silva 
rocha, proc.º 3539/17 – LEG, Freguesia de São 
Félix da Marinha, nos termos informados.
pEDIDo DE rEDuçÃo Do pAGAMENTo DA 
TAXA MuNICIpAL DE urBANIZAçÃo, No vA-
Lor DE €2.878,48 (DoIS MIL oIToCENToS E 
SETENTA E oITo EuroS E QuArENTA E oITo 
CÊNTIMoS), SoLICITADo por MArCo FILIpE 
CorrEIA DE ALMEIDA, proC.º 3581/16 – pL – 
uNIÃo DE FrEGuESIAS DE MAFAMuDE E vI-
LAr Do pArAÍSo
EDoC/2018/26068
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
181, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.11.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de redução em 50% do pagamen-
to da taxa municipal de urbanização, no valor 
de €2.878,48 (dois mil oitocentos e setenta e 
oito euros e quarenta e oito cêntimos), solicita-
do por Marco Filipe Correia de Almeida, proc.º 
3581/16 – pL, união de Freguesias de Mafamude 
e vilar do paraíso, nos termos informados.
pEDIDo DE rEDuçÃo Do pAGAMENTo DA 
TAXA MuNICIpAL DE urBANIZAçÃo, No vA-
Lor DE €8.563,48 (oITo MIL QuINhENToS 
E SESSENTA E TrÊS EuroS E QuArENTA E 
oITo CÊNTIMoS), SoLICITADo por QuEr-
CASA – CoNSTruçÃo, CoMprA E vENDA DE 
proprIEDADES, LDA, proC.º 2852/17 – pL – 
uNIÃo DE FrEGuESIAS DE MAFAMuDE E vI-
LAr Do pArAÍSo
EDoC/2018/26058
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
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182, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.11.05.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 8 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar o pedido de redução em 50% 
do pagamento da taxa municipal de urbaniza-
ção, no valor de €8.563,48 (oito mil quinhentos 
e sessenta e três euros e quarenta e oito cênti-
mos), solicitado por QuErCASA – Construção, 
Compra e venda de propriedades, Lda, proc.º 
2852/17 – pL, união de Freguesias de Mafamu-
de e vilar do paraíso, nos termos informados.
pEDIDo DE rEDuçÃo Do pAGAMENTo DA 
TAXA MuNICIpAL DE urBANIZAçÃo, No vA-
Lor DE €576,43 (QuINhENToS E SETENTA E 
SEIS EuroS E QuArENTA E TrÊS CÊNTIMoS) 
E DA TAXA DE LICENçA DE oBrAS DE DE-
MoLIçÃo, No vALor DE €100,00 (CEM Eu-
roS), proC.º 292/17 – pL- SoLICITADo por 
BACKhoME II, ArQuITECTurA E CoNSTru-
çÃo LIMITADA – uNIÃo DE FrEGuESIAS DE 
SANTA MArINhA E SÃo pEDro DA AFurADA
EDoC/2018/1567
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
183, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.27.04.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 8 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar o pedido de redução em 50% 
do pagamento da taxa municipal de urbaniza-
ção, no valor de €576,43 (quinhentos e seten-
ta e seis euros e quarenta e três cêntimos) e 
da taxa de licença de obras de demolição, no 
valor de €100,00 (cem euros), solicitado por 
BACKhoME II, Arquitetura e Construção Limi-
tada - proc.º 292/17 – pL, união de Freguesias 
de Santa Marinha e São pedro da Afurada, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 
TAXA DE LICENçA DE oCupAçÃo Do ESpA-
ço pÚBLICo, No vALor DE €4.320,00 (QuA-
Tro MIL TrEZENToS E vINTE EuroS), So-
LICITADo por ThE YEATMAN hoTEL, LDA, 
proC.º 3576/16 – pL – uNIÃo DE FrEGuESIAS 
DE SANTA MArINhA E SÃo pEDro DA AFu-
rADA
EDoC/2018/26046

Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
184, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.11.05.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 8 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar o pedido de dispensa do pa-
gamento da taxa de licença de ocupação do 
espaço público, no valor de €4.320,00 (quatro 
mil trezentos e vinte euros), solicitado por ThE 
YEATMAN hoTEL, LDA, proc.º 3576/16 – pL, 
união de Freguesias de Santa Marinha e São 
pedro da Afurada, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DA 
TAXA DEvIDA pELo ADITAMENTo Ao pro-
JETo LICENCIADo, No vALor DE €494,00 
(QuATroCENToS E NovENTA E QuATro 
EuroS), DA TAXA DEvIDA pELA CoNCES-
SÃo DE AuTorIZAçÃo DE uTILIZAçÃo, No 
vALor DE 1.193,03 (MIL CENTo E NovENTA E 
TrÊS EuroS E TrÊS CÊNTIMoS) E DA TAXA 
rELATIvA À ATrIBuIçÃo Do N.º DE poLÍCIA, 
No vALor DE €90,00 (NovENTA EuroS), 
SoLICITADo por CLuBE FuTEBoL oLIvEIrA 
Do Douro, proC.º 1949/14 – pL – FrEGuESIA 
DE oLIvEIrA Do Douro
EDoC/2018/25996
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
185, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.11.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa devida pelo aditamento ao projeto li-
cenciado, no valor de €494,00 (quatrocentos 
e noventa e quatro euros), da taxa devida pela 
concessão de autorização de utilização, no va-
lor de 1.193,03 (mil cento e noventa e três euros 
e três cêntimos) e da taxa relativa à atribuição 
do n.º de polícia, no valor de €90,00 (noventa 
euros), solicitado por Clube Futebol oliveira do 
Douro, proc.º 1949/14 – pL, freguesia de oliveira 
do Douro, nos termos informados.
pEDIDo DE rEDuçÃo Do pAGAMENTo DA 
TAXA pELA EMISSÃo Do ADITAMENTo Ao 
ALvArÁ DE LICENçA DE oBrAS, No vALor 
DE €3.045,67 (TrÊS MIL QuArENTA E CIN-
Co EuroS E SESSENTA E SETE CÊNTIMoS) 
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E ISENçÃo ToTAL DA TAXA MuNICIpAL DE 
urBANIZAçÃo, No vALor DE €214,45 (Du-
ZENToS E CATorZE EuroS E QuArENTA E 
CINCo CÊNTIMoS) SoLICITADo por CArLA 
pATrÍCIA LEITE FErrEIrA FErNANDES CA-
BrAL, proC.º 3722/06 – pL – uNIÃo DE FrE-
GuESIAS DE SANTA MArINhA E SÃo pEDro 
DA AFurADA
EDoC/2018/26010
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
186, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.11.05.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 8 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar o pedido de redução em 50% 
do pagamento da taxa pela emissão do adita-
mento ao alvará de licença de obras, no valor 
de €3.045,67( três mil quarenta e cinco euros 
e sessenta e sete cêntimos) e a isenção total 
da taxa municipal de urbanização, no valor de 
€214,45 (duzentos e catorze euros e quarenta 
e cinco cêntimos) solicitado por Carla patrícia 
Leite Ferreira Fernandes Cabral, proc.º 3722/06 
– pL, união de Freguesias de Santa Marinha e 
São pedro da Afurada, nos termos informados.
propoSTA DE ALTErAçÃo Do vALor DA 
TAXA LIQuIDADA pELA EMISSÃo DE ALvA-
rÁ DE LICENçA DE oBrAS EM FuNçÃo DA 
ALTErAçÃo Do prAZo DE EXECuçÃo DAS 
oBrAS pArA 24 MESES (EM vEZ DoS SEIS 
MESES INICIALMENTE prEvISToS), pASSAN-
Do pArA o vALor DE €4.002,30 (QuATro 
MIL E DoIS EuroS E TrINTA CÊNTIMoS), So-
LICITADo por FIMACovI – CoMprA E vENDA 
DE IMÓvEIS, LDA, proC.º 648/17 – pL – uNIÃo 
DE FrEGuESIAS DE SErZEDo E pEroSINho
EDoC/2018/26031
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
187, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.11.05.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 8 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar a proposta de alteração do 
valor da taxa liquidada pela emissão de alva-
rá de licença de obras, em função da alteração 
do prazo de execução das obras para 24 meses 

(em vez dos seis meses inicialmente previstos), 
passando para o valor de €4.002,30 (quatro mil 
e dois euros e trinta cêntimos), solicitado por 
FIMACovI – Compra e venda de Imóveis, Lda, 
proc.º 648/17 – pL, união de Freguesias de Ser-
zedo e perosinho, nos termos informados.
propoSTA DE DELIMITAçÃo DAS ÁrEAS DE 
rECoNSTruçÃo urGENTE pArA EFEITo 
DE ENQuADrAMENTo No proGrAMA DE 
ApoIo À rECoNSTruçÃo DE hABITAçÃo 
pErMANENTE – INCÊNDIoS DE ouTuBro 
DE 2017, SoLICITADo pELA CoMpANhIA DE 
BoMBEIroS SApADorES
EDoC/2018/23084
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
188, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.27.04.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a proposta de delimitação das Áreas 
de reconstrução urgente para efeito de enqua-
dramento no programa de Apoio à reconstru-
ção de habitação permanente – Incêndios de 
outubro de 2017, solicitado pela Companhia de 
Bombeiros Sapadores, nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to à aprovação da Assembleia Municipal.
rEvoGAçÃo, CoM EFICÁCIA rETroATIvA, 
Do DESpACho DE 20 DE FEvErEIro DE 1978 
QuE DEFErIu A AuTorIZAçÃo Do prESEN-
TE LoTEAMENTo DE TErrENo E A CoN-
SEQuENTE CASSAçÃo Do ALvArÁ DE Lo-
TEAMENTo N.º 27/78, proC.º 3228/16-CErT, 
SoLICITADo por MArIA MArGArIDA pINho 
roChA
EDoC/2018/23132
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
189, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.27.04.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 8 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar a revogação, com eficácia re-
troativa, do despacho de 20 de fevereiro de 
1978 que deferiu a autorização do presente lo-
teamento de terreno e a consequente cassação 
do alvará de loteamento n.º 27/78, solicitado por 
Maria Margarida pinho rocha - proc.º 3228/16 - 



57

 nº 91 | maio 2018 | Boletim municipal

cÂmaRa municipal

CErT, união de Freguesias de Mafamude e vilar 
do paraíso, nos termos informados.
pEDIDo DE EMISSÃo CErTIDÃo urBANÍSTI-
CA E BENEFÍCIo Do IMI, SoLICITADo por DA-
NIEL CArLoS DE BrITo roDrIGuES, proC.º 
2146/16 – CErT – FrEGuESIA DE ArCoZELo
EDoC/2018/26022
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
190, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.11.05.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 8 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar o pedido de emissão certidão 
que reconhece que a obra é passível de ser con-
siderada como obra de reabilitação urbanística 
e reconhecer a concessão do benefício do IMI 
para o prédio sito na rua Egas Moniz, 251, fre-
guesia de Arcozelo, descrito na 1ª Conservató-
ria de vila Nova de Gaia, sob o n.º 282/19860311, 
correspondente ao artigo matricial n.º 1402, so-
licitado por Daniel Carlos de Brito rodrigues, 
proc.º 2146/16 – CErT, freguesia de Arcozelo, 
nos termos informados.
DESAFETAçÃo Do DoMÍNIo pÚBLICo Mu-
NICIpAL DA pArCELA DE TErrENo CoM 210 
M2, CEDIDA por JoSÉ MANuEL DuArTE Ao 
DoMÍNIo pÚBLICo MuNICIpAL, No âMBITo 
Do proCESSo N.º 934/84
EDoC/2018/23081
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
191, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.27.04.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 8 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, submeter a aprovação da Assembleia 
Municipal a proposta de desafetação do domí-
nio público municipal da parcela de 210m2, ce-
dida por José Manuel Duarte ao domínio públi-
co municipal, nos termos informados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o CENTro DE CIÊNCIAS Do MAr Do 
ALGArvE E o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE 
GAIA TENDo EM vISTA o ESTuDo DE MICro-
pLÁSTICoS E pLÁSTICoS No ESTÔMAGo DE 
CADÁvErES DE AvES MArINhAS / AQuÁTI-
CAS

EDoC/2018/5980
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
192, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.27.04.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de Colaboração a celebrar 
entre o Centro de Ciências do Mar do Algar-
ve e o Município de vila Nova de Gaia, tendo 
em vista o estudo de microplásticos e plásticos 
no estômago de cadáveres de aves marinhas / 
aquáticas, nos termos acordados.
LIQuIDAçÃo DA TAXA DEvIDA pELA INSTA-
LAçÃo E FuNCIoNAMENTo DE uM poSTo DE 
ABASTECIMENTo DE CoMBuSTÍvEIS, No vA-
Lor DE €5.000,00 (CINCo MIL EuroS) rELA-
TIvA Ao ANo DE 2016, proC.º 674/16-pC, So-
LICITADA por p.A.GALp.SANTA FÉ – uNIÃo 
DE FrEGuESIAS DE pEDroSo E SEIXEZELo 
– rEvISÃo oFICIoSA E CoNFIrMAçÃo Do 
DESpACho DE 01 DE MArço DE 2016
EDoC/2018/25196
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
193, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.11.05.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 8 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, indeferir o pedido de revisão oficiosa e, 
em consequência, manter o despacho do Exmº 
Senhor vice-presidente, de 1 de março de 2016, 
que determinou a notificação da requerente 
da liquidação da taxa devida pela instalação e 
funcionamento do posto de abastecimento de 
combustíveis, no montante de €5.000,00 (cin-
co mil euros), relativa ao ano de 2016, solicitado 
por p.A.GALp.SANTA FÉ, união de Freguesias 
de pedroso e Seixezelo – proc.º 674/16-pC, nos 
termos informados.
pEDIDo DE CErTIDÃo DE CoNSTITuIçÃo DE 
rEGIME DE CoMproprIEDADE, SoLICITADo 
por GISELA FErrEIrA LopES DA roChA – 
proC. 1743/18 – CErT. – FrEGuESIA DE S. FÉ-
LIX DA MArINhA
EDoC/2018/26088
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
194, apenas no original.
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Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.11.05.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 8 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar o pedido de emissão certidão 
onde conste parecer favorável à constituição 
do regime de compropriedade sobre o pré-
dio sito no Lugar de Forta – rua padre Torres 
Maia, freguesia de S. Félix da Marinha, inscrito 
na matriz predial rústica sob o artigo n.º 1808, 
descrito na 1ª Conservatória do registo predial 
de vila Nova de Gaia sob o n.º 1309/19951129, 
solicitado por Gisela Ferreira Lopes da rocha – 
proc.º 1743/18 – CErT – Freguesia de S. Félix da 
Marinha, nos termos informados.
propoSTA DE “rEDELIMITAçÃo DA ÁrEA-
-pLANo Do pLANo DE urBANIZAçÃo DA 
AvENIDA DA rEpÚBLICA” 
EDoC/2018/29799
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
195, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.15.05.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 8 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, nos termos informados, o seguinte:
a) Aprovar a proposta de "redelimitação da 
Área-plano do plano de urbanização da Aveni-
da da república", cuja elaboração foi aprovada 
em 20 de novembro de 2017 e publicitada atra-
vés do Aviso n.º 15436/2017 publicado no Diário 
da república, de 27 de dezembro;
b) Isentar de avaliação ambiental esta redelimi-
tação, de acordo com os n.ºs 1 e 2 do artigo 78º 
do rJIGT;
c) Estabelecer um período de participação de 
15 dias para a formulação de sugestões e apre-
sentação de informações sobre questões que 
possam ser consideradas no âmbito da redeli-
mitação da área do pu;
d) publicar a deliberação na 2ª série do Diário 
da república e divulgar a "redelimitação da 
Área-plano do plano de urbanização da Aveni-
da da república".
propoSTA DE MEDIDAS prEvENTIvAS No 
âMBITo Do pLANo DE urBANIZAçÃo DA 
AvENIDA DA rEpÚBLICA, EM vILA NovA DE 
GAIA, pArA CoNSuLTA À CCDr-N
EDoC/2018/29801

Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
196, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.15.05.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 8 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar e enviar a proposta de “Me-
didas preventivas no âmbito da elaboração do 
plano de urbanização da Avenida da república, 
para parecer da CCDr-N, de acordo com o n.º 
1 e 3 do artigo 138º do rJIGT, nos termos infor-
mados.
rELATÓrIo DE poNDErAçÃo DAS pArTI-
CIpAçÕES rECEBIDAS No pErÍoDo DE DIS-
CuSSÃo pÚBLICA E propoSTA DE ALTErA-
çÃo Do pDM DE vILA NovA DE GAIA
EDoC/2018/29499
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
197, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.15.05.2018”
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura fez a intervenção que a seguir se trans-
creve:
“relativamente à proposta de alteração do pDM 
de vila Nova de Gaia, sem prejuízo do mérito 
atribuído na constatação da necessidade de 
correção de lapsos, conforme previsto no regi-
me Jurídico dos Instrumentos de Gestão Terri-
torial, aprovado pelo decreto-lei nº 80/2015, de 
14 de Maio, importa questionar o real alcance 
e impacto das alterações normativas introduzi-
das, que na nossa ótica constituem uma mo-
dificação radical dos princípios de ordenamen-
to subjacente ao modelo territorial previsto no 
plano Diretor Municipal, aprovado em 2009. 
De facto, a estratégia territorial vigente assen-
tava no pressuposto da segregação positiva 
das diversas funções urbanas, com destaque 
para a mitigação das situações de pulverização 
das atividades industriais e de armazenagem, 
fenómeno que grassou nos anos 90, ainda com 
reflexos para a atualidade e cuja lógica se, pre-
tende agora manifestamente inverter, anulan-
do-se a exclusão destas atividades das zonas 
urbanizadas e de expansão de tipologia de mo-
radias.
Convém relembrar que, para além da complexa 
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e perniciosa execução do plano diretor de 1994, 
que criou condições para a coexistência inade-
quada de  tipologias multifamiliares ou bifami-
liares, isoladas, geminadas ou em banda, era 
igualmente permeável a regulação da localiza-
ção das atividades industriais e de armazena-
gem em todas as áreas urbanas e urbanizáveis, 
abrindo a porta para a rápida propagação de 
fenómenos de difícil convivência de atividades 
e funções que à priori se deveriam considerar 
como incompatíveis. 
Foi assim com base neste legado conferido 
pelo plano de 1994 que o instrumento territorial 
atualmente vigente, o pDM de 2009, pretendeu 
regular e promover o concelho de vila Nova de 
Gaia para um estatuto de superior qualidade de 
vida e onde o modelo de alta e baixa densida-
de, bem como a defesa para instalação das ati-
vidades económicas se iria basear na disponi-
bilização de espaços próprios, adequadamente 
localizados e com possibilidades de evolução 
positiva no seu quadro de acessibilidades e de-
mais valências, excluindo-se assim a coexistên-
cia, em simultâneo, de indústrias e armazéns e 
zonas essencialmente habitacionais.
Acreditamos que o presente executivo não seja 
sensível a estas matérias, pois não terá sido de 
sua iniciativa direta a estratégia do atual plano 
vigente, mas não poderemos deixar de estra-
nhar o regresso da discricionariedade na lo-
calização das atividades industriais, em todos 
os solos urbanos e urbanizáveis, com especial 
destaque para as zonas habitacionais de baixa 
densidade.
Assim, apesar da manutenção normativos acer-
ca da compatibilidade de usos e funções, con-
forme previsto no artigo 12 do regulamento do 
pDM, é sabida da relativa inoperância e dificul-
dade no apontamento dos inconvenientes de 
ordem funcional, ambiental e paisagísticos, que 
se baseiam unicamente em cenários casuísticos 
e com elevado grau de indefinição, aliás, pró-
prios da sua natureza intrínseca. Este terá sido 
o principal motivo que norteou a impossibilida-
de, até agora, de serem aceites atividades in-
dustriais de armazenagem nas zonas urbanas 
e urbanizáveis de moradias, e que o presente 
executivo, sem qualquer sentido responsabili-
dade, vem agora franquear ou liberalizar, sem 
critério aparente.

 Convém ainda ressalvar que mesmo o regime 
jurídico relativo às atividades industriais, vulgo 
Sistema da Indústria responsável – SIr, tem 
vindo a criar condições gerais de compatibili-
zação, para alguns tipos de indústria, em pré 
existências com licença destinada a habitação, 
comércio ou serviços, desde que daí não adve-
nham impactos relevantes no equilíbrio urbano 
e ambiental.
Contudo, pela generalização conferida pela 
presente proposta de alteração regulamentar, 
admitir-se-ão, desde logo, como os possíveis 
os industriais e de armazenagem, independen-
temente das circunstâncias específicas da sua 
localização e a relação com a envolvente próxi-
ma, com a agravante da sua implementação ser 
agora possível a partir de unidades novas, para 
além das que possam utilizar edificações exis-
tentes. Infelizmente, este é mais um retrocesso 
em termos de política de ordenamento de terri-
tório, e de estratégia, onde tudo é possível, em 
qualquer lado, conforme se retira da nova reda-
ção do nº3 dos artigos, 56º e 75º da proposta 
de alteração do regulamento do pDM.
 Em conjunto com esta singela, mas significati-
va mudança de paradigma, sob a égide de um 
procedimento suposta atualização e mera cor-
reção do plano, encerram-se de facto transfor-
mações sensíveis e cujos impactos futuros se 
poderão roubar imprevisíveis, através da intro-
dução de um artigo especificamente destinado 
às legalizações de edificações existentes.
De novo, neste executivo, com suporte em nor-
mativos absolutamente datados, provenientes 
de uma época temporal específica, dos anos 
70, onde o fenómeno da construção clandes-
tina foi evidente, em espaços territorialmente 
delimitados, como são as urbanizações e lotea-
mentos ilegais, que foram também o mote para 
a legislação subsequente das Áreas urbanas de 
Génese Ilegal (AuGI), abre a porta, de modo 
escancarado, à legalização como um processo 
administrativo ordinário, ao invés do caráter ex-
traordinário que deveria prevalecer.
De facto, o artigo 18-B repristina assim um con-
junto de condições, com destaque para adoção 
como referência de uma portaria regulamentar 
de 1984 e cuja origem remonta ao Decreto-Lei 
nº 804/76, cujo escopo essencial seria dar res-
posta às necessidades então em torno do fe-
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nómeno clandestino, em espaços fisicamente 
bem definidos, com destaque para a periferia 
das grandes concentrações urbanas, à data em 
processo de acelerado desenvolvimento. Esta 
portaria definia, para aquela data, nos anos 80, 
as condições mínimas de habitabilidade em ter-
mos de dimensionamento e compartimentação 
interior, situações essas, na atualidade, absolu-
tamente ultrapassadas em termos de qualidade 
de vida e de padrão mínimo, conforme os mo-
delos vigentes.
Este normativo agora previsto na proposta de 
alteração do pDM é assim um resquício de um 
passado, mas com a agravante do indistinto ca-
ráter de excecionalidade e de elementar justi-
ça, vulgarizando as condições gerais de legali-
zação, em qualquer zona urbana e urbanizável 
do concelho, desde que as construções cons-
tem das cartas que acompanharam o plano em 
2009, sem conter qualquer tipo de limitação 
temporal para a aplicabilidade deste regime, 
por exemplo, apenas durante um hiato tem-
poral de alguns anos, a definir num horizonte 
plausível. 
Quer isto assim dizer que, este executivo, ao 
invés de promover a justa medida de regulari-
zação das situações comprovadamente débeis, 
em termos económicos e em casos excecionais 
fundamentados pela localização em áreas onde 
não subsiste outra alternativa viável, vem dar 
todas as condições para a legalização de edifi-
cações, de construção absolutamente contem-
porânea, principalmente as concluídas a partir 
do ano 2000, logo que constem na carta pDM 
2009. Esta medida assim, de caráter absoluta-
mente generalista e, quiçá, populista, assente 
na espuma dos tempos correntes, não cria ne-
nhuma distinção positiva das situações e não 
privilegia os critérios da equidade e de justiça 
em termos de ordenamento, deixando assim 
uma marca, doravante permanente, em termos 
regulamentares.
 Convém ainda não deixar de referir o eventual 
branqueamento, igualmente ao nível dos en-
cargos e obrigações em termos de legalização 
das edificações, no que diz respeito às taxas 
municipais, que poderá representar uma pos-
tura irresponsável e eventualmente ilegal, pela 
possibilidade de dispensa de taxas conforme o 
regulamento Municipal de urbanização e Edi-

ficação, em vigor desde 2016, fomentado por 
este executivo, segundo a alínea g), do nº 2, do 
artigo 76º, que abre a porta ao não pagamento 
das taxas devidas das infraestruturas e de com-
pensação.
Não será igualmente estranhar a mudança pe-
rante os casos deste tipo de pré existências, 
conforme é exemplar a alteração no articulado 
da proposta, no que diz respeito à zona da es-
carpa da Serra do pilar. Se de facto foi evidente 
à data, e se mantém notória a situação de risco 
eminente na zona da Escarpa da Serra do pilar, 
classificada maioritariamente como zona não 
urbana, de reserva Ecológica Nacional (rEN) 
foi igualmente alterado o sentido estratégico 
de, tal espaço, onde agora na respetiva uopG 
passou a “ possibilitar a legalização das cons-
truções existentes, em detrimento de eliminar 
progressivamente as construções ilegais exis-
tentes”, talvez com um intuito protecionista de 
alguns qualificados moradores ainda mais resis-
tentes.
Em suma, para além das necessárias e positivas 
correções a alterações de pormenor, confor-
me plasmadas nos relatórios que acompanha a 
proposta de alteração do pDM, consideramos 
que este procedimento, a reboque de uma de-
finição administrativa de mero ajuste, suposta-
mente sem prejudicar as opções em termos de 
modelo territorial - somos compelidos a demar-
carmo-nos afirmativamente da nova estratégia 
do executivo em termos de ordenamento, pela 
forma sistemática e recorrente fenómenos que 
se pretendiam erradicar, sem que tal seja um 
instrumento equilibrado, legal e assertivo, para 
as situações devidamente justificadas.
Tememos ainda que, independentemente da 
validação conferida pela CCDr-N à presen-
te proposta, não tenham sido escrutinadas as 
reais consequências para o modelo territorial, 
onde a homogeneização dos critérios de mé-
rito e adequabilidade das ocupações nos solos 
urbanos e urbanizáveis serão um retrocesso no 
caminho até aqui seguido, de promoção num 
concelho com os olhos postos no futuro.
vila Nova de Gaia, 21 de maio de 2018.
os vereadores do pSD”
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues fez a seguinte intervenção, 
que se reproduz:
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“o Senhor vereador vai-me desculpar, mas vai 
ter que ter contraditório e eu vou tentar ser um 
bocadinho menos assertivo do que essa lingua-
gem que o Senhor usa e que lhe é típica, mas 
não deixarei de lhe dizer em 1º lugar que o se-
nhor não percebe nada do que está a dizer, por-
que são tantos os disparates que leu que inco-
modaram. olhe Senhor vereador, deixe-me 
começar por lhe dizer que o Senhor não conse-
gue distinguir o Bairro da Serra do pilar da es-
carpa da Serra do pilar. vamos começar pelo 
fim: o Senhor vereador usou uma tática que é 
escrever um testamento que não diz nada a não 
ser um arrazoado de asneiras, misturadas com 
um vocabulário de ódio e depois tenta adorme-
cer-nos e eu não adormeço facilmente e com o 
adormecimento tenta fazer passar as suas 
ideias completamente erradas. o que o Senhor 
diz, com toda a clareza, é falso. o Senhor está a 
dizer que com esta revisão se vai poder cons-
truir ou legalizar o que está construído na Es-
carpa e vai ao ponto de dizer que talvez isso 
advenha de algumas influências de uns que não 
querem sair. o Senhor está a mentir com todos 
os dentes, porque o senhor não consegue dis-
tinguir o que é a escarpa da Serra do pilar onde 
não se pode construir e não é possível legalizar, 
do bairro da Serra do pilar, que os senhores 
quando estavam na câmara, andaram 16 anos a 
prometer aos moradores que iam resolver e 
não resolveram, e nós agora vamos resolver. 
portanto, o Senhor é de uma irresponsabilidade 
atroz em trazer aqui um texto mentiroso para 
incorporar numa ata, porque o Senhor perdeu 
completamente a vergonha sobre o que diz. Eu 
acho inadmissível que um vereador da terceira 
câmara do país, se dê ao deslate de, ou por ig-
norância ou por má-fé, mentir descaradamente 
numa reunião por escrito, deixar isso na ata e 
ainda se ficar a rir. portanto, primeira questão, o 
Senhor está a mentir no que diz respeito à es-
carpa, e eu provo isso, se for preciso. Eu propo-
nho-me retirar este ponto e até me proponho 
votar contra este ponto com o Senhor vereador 
e pedir aos vereadores todos para votarem 
contra este ponto, se o Senhor vereador fizer 
uma declaração escrita a enviar à Salvador Cae-
tano, à Quinta do vale da Cana, em Crestuma, 
que o Senhor deve conhecer bem, pelo menos 
aí deve conhecer bem, e a todas as outras in-

dústrias de vila Nova de Gaia que pré-existiam 
a 2009, que fazem parte da lista do pDM 2009 
e dizer-lhes que vão ter que demolir as instala-
ções. Se o Senhor vereador, para ser conse-
quente, fizer isto, eu voto contra, portanto, é 
este o desafio que lhe deixo. Se o Senhor verea-
dor quiser fazer uma proposta de demolição de 
todas essas empresas, que não estão legaliza-
das, e eu dei o exemplo de uma, de loteamen-
tos absolutamente consolidados no território 
que não estão legalizados, eu dei o exemplo de 
um, mas podia dar o exemplo de muitos, eu vo-
tarei contra a proposta e mandarei uma carta a 
dizer que é preciso demolir de acordo com a 
sugestão da modernidade dada pelo Senhor 
vereador. Isto é muito claro! Espero que se pro-
nuncie sobre isto. o Senhor ou quer legalizar a 
Quinta do vale da Cana ou não quer ou quer 
legalizar a Salvador Caetano ou quer encerrar a 
Salvador Caetano. Não há duas medidas, ou 
quer legalizar o sapateiro da urbanização do 
Sardão ou não quer legalizar. Tem que dizer isso 
claramente, não é dizer essa razoada de gene-
ralidade, falar de irresponsabilidade e de voltar 
ao passado e aos anos 70. olhe nos anos 70, 
fazia-se muita coisa boa e havia uma coisa que 
se fazia boa depois do 25 de Abril, era ninguém 
dizia disparates sem se controlar a si próprio. 
hoje em dia qualquer um diz o que lhe apetece, 
como se viu, aliás, na sua intervenção, que é ab-
solutamente lastimável, portanto, ficámos com 
esta votação pendente do que o Senhor verea-
dor vier a dizer. Se o Senhor vereador achar 
que aquilo é tudo para deitar abaixo e encerrar, 
diga se faz favor e vamos votar todos contra, 
mas aí será por proposta do Senhor vereador e 
até eu voto contra, porque também gostava de 
ver o Senhor vereador assumir à imprensa que 
quer fechar o Salvador Caetano. Tinha piada! Já 
assumiu coisas piores, na verdade. Depois o Se-
nhor vereador é daquelas pessoas que faz a 
pergunta e dá a resposta ao mesmo tempo e 
diz: “isto abre as portas para uma mudança, do-
ravante permanente” e depois diz: “mas para o 
ano vai haver revisão”. De facto, “doravante 
permanente” como? Nós estamos apenas a re-
gulamentar aquilo que no pDM 2009, os Se-
nhores disseram que iam fazer e não fizeram. 
Nós estamos apenas a fazer, concretizando 
aquilo que os Senhores escreveram em 2009, 
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no tal plano da modernidade de Gaia do Futu-
ro. Só que vocês escreveram isso, mas não re-
gulamentaram, tecnicamente aldrabaram as 
pessoas. Agora, perante os factos, nós temos 
de demolir a Quinta do vale da Cana ou não 
demolir a Quinta do vale da Cana. optamos por 
não demolir e legalizar. Muito bem! Agora va-
mos legalizar e ainda lhes vamos cobrar as ta-
xas das infraestruturas? Francamente! A seguir, 
vamos fechar a Salvador Caetano? pode ser? 
ou não vamos fechar a Salvador Caetano? Com 
o maravilhoso plano de 2009 que o Senhor ve-
reador diz que lançava Gaia para a modernida-
de e para o futuro, lá se dizia que era para lega-
lizar mas não dizia como, remetia para 
regulamentação futura, o que nós estamos a 
fazer é intercalarmente a uma revisão do pDM, 
permitir a regularização, licenciando, até por-
que algumas destas empresas, não é o caso da 
Salvador Caetano, mas o caso de outras empre-
sas mais pequeninas, precisam de estar licen-
ciadas para ir ao quadro comunitário, sem isso 
morrem. Quer o senhor vereador que as empre-
sas dos Arcos do Sardão morram? Que as em-
presas da urbanização de ribes, de Canelas, 
etc, morram? Que sejam excomungadas daqui 
para fora? Andamos por um lado a pedir para 
as empresas virem criar postos de trabalho em 
Gaia e depois empresas que estão absoluta-
mente integradas no território há 20/30 e 40 
anos vão ter que sair, porque o Senhor verea-
dor agora é o “caterpillar” cá do sítio, que passa 
por cima de tudo e constrói uma cidade nova. 
Isto não é Brasília, Senhor vereador! Nós temos 
já uma relação sedimentada com o território, a 
partir de urbanizações e de edificado industrial, 
que faz parte do território. Se o Senhor verea-
dor disser: “eu estou disponível para afirmar 
que é para demolir e para fechar empresas”, eu 
retiro este ponto. retiro o ponto e a seguir tra-
go aqui a lista de tudo o que é para deitar abai-
xo e o Senhor vai explicar às pessoas que vai 
deitar abaixo. Agora o que não se pode é fazer 
a figura de hipócrita, que é aprovar um pDM em 
2009, criar a expectativa às pessoas que vão 
resolver o problema e até 2013 não mexeram 
em nada e as pessoas ficaram sem possibilida-
de de ir ao banco, porque não tem licença, sem 
possibilidade de ir ao quadro comunitário, por-
que não tem licença, sem possibilidade de à 

morte transferir a casa para os filhos, porque 
não tem licença, ou seja, o verdadeiro especula-
dor aqui é quem cria expectativas ao cidadão, 
sem resolver o problema. Com todo o respeito, 
o que eu estou a fazer não é nenhuma nova re-
volução, nem voltar a 70 nem chegar a 2.200, o 
que eu estou a fazer é a cumprir aquilo que os 
senhores prometeram em 2009 e não foram ca-
pazes de resolver, mais nada, porque quando 
eu quiser mudar o pDM a sério, mudá-lo-ei em 
2019, que é no próximo ano, por isso se o meu 
problema fosse mudar o modelo de urbanismo, 
não estava aqui a perder tempo com isto, espe-
rava mais uns meses. Inicia-se em 2019 a revi-
são integral do pDM e na revisão integral do 
pDM, aí sim, perceberá a política urbanística e 
modelo de desenvolvimento de vila Nova de 
Gaia. Agora não pode dizer esse chorrilho de 
disparates, só porque têm gente a ouvir, que 
pode acreditar que se está a falar uma coisa 
muito importante, só porque usa um vocabulá-
rio que ninguém percebe. Finalmente, o corolá-
rio, a cereja no topo do bolo da sua intervenção, 
é a afirmação magistral do Senhor vereador. 
Quer dizer, pode até ir à CCDrN para eles apro-
varem, mas, mesmo assim está mal, ou seja, a 
câmara aprova, está mal. vai à CCDrN, que não 
tem nenhum interesse e absolutamente isenta e 
o Senhor diz assim, “se a CCDrN não aprovasse 
é porque eu tinha razão e o plano estava mal. 
Se a CCDrN aprova, é porque a CCDrN não 
está a ver bem e, portanto, eu continuo a ter 
razão”. ou seja, o Senhor vive num tal estado 
de alienação que nunca se põe em causa a si 
próprio. o Senhor é o suprassumo da verdade. 
Quando os outros dizem consigo, o Senhor tem 
razão. Quando os outros não dizem consigo, os 
outros estão errados. o Senhor é aquele exem-
plo do paizinho e da mãezinha que estão a as-
sistir à formatura no quartel e o filho é o único 
que está a andar ao contrário, e o Senhor diz, 
“olha eles todos ao contrário do nosso filhinho”. 
oh Senhor vereador! Guarde esse tipo de inter-
venções para reuniões privadas, em que me im-
peça de ter este tipo de intervenções, porque 
em reuniões públicas, eu terei que lhe dizer que 
o Senhor está a mentir descaradamente e te-
nho que lhe pedir que o senhor concretize a 
proposta que está a fazer e que diga claramen-
te que não quer isto e não quer legalizar o que 
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nós queremos legalizar e se o Senhor disser 
isso, eu retiro o ponto.” 
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura disse reafirmar aquilo que disse e que 
está a fazer observações genéricas para um do-
cumento que também é genérico, quanto à al-
teração. relativamente à CCDrN, disse que não 
disse que se CCDrN aprovou, estava mal ou 
que a câmara estaria mal quando aprovou. Que, 
apesar da CCDrN aprovar, aquilo que terá dito 
é que podem não ter sido ponderadas todas as 
reais consequências desta nova metodologia. 
Que sobre a questão de estar a mentir ou não, 
disse que, em termos pessoais, ao contrário do 
que o Sr. presidente disse, todos os dias se ques-
tiona, sobre aquilo que pode ou não posso di-
zer sobre estas matérias e, portanto, aquilo que 
disse está escrito e tem que reafirmá-lo com a 
exceção do que estaria a referir. Que aquilo que 
era importante, era que as legalizações fossem 
uma exceção e aquilo que referiu é que poderia, 
por exemplo, esta alteração dizer assim: “isto 
vai ser aprovado no tempo de um ano, de um 
ano e meio, de 2 anos” e as pessoas são convi-
dadas a legalizar. relativamente à situação da 
Salvador Caetano, confesso o meu desconhe-
cimento, nem sei do que o Sr. presidente está 
a falar. Quanto à questão do vale da Cana, ela 
enquadra-se numa urbanização que merecerá 
a legalização, precisamente por tudo que pes-
soalmente disse. Que as pessoas não têm outra 
alternativa foi aquilo que terá referido.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues fez a intervenção que se re-
produz: “É falso o que senhor está a dizer. Que a 
urbanização que referiu, não é na Escarpa, é no 
bairro da Serra do pilar, que fica entre a ponte 
do Infante e a ponte Dona Maria. o Senhor não 
consegue distinguir o preto do branco. Se o Se-
nhor não consegue distinguir a escarpa da Ser-
ra do pilar do bairro da Serra do pilar e diz que 
nós estamos a tentar legalizar casas na Escarpa, 
o Senhor a seguir diz que reafirma? o Senhor 
é um irresponsável! o Senhor é um difamador! 
o Senhor vem para aqui levantar suspeições e 
perante os factos, o Senhor com essa cara de 
absoluta indómita verdade absoluta, o senhor 
diz que reafirma tudo e que não tem nada que 
saber, porque o Senhor sabe que não tem con-
sequências nenhumas. Se o Senhor estivesse 

numas provas públicas, o Senhor era reprova-
do. Se o Senhor estivesse a fazer uma oral, era 
reprovado. Aqui o Senhor pode dizer o que lhe 
apetecer, que não acontece nada e isso é que é 
dramático. o Senhor confunde a escarpa com o 
Bairro da Serra, eu provo-lhe que o Senhor con-
fundiu tudo e o Senhor com esse ar de sobrie-
dade e de megalomania diz que reafirma tudo. 
oh Sr. vereador tenha a humildade de assumir 
o erro! Agora o Sr. vereador vem à reunião de 
Câmara afirmar que eu estava propôr legalizar 
casas na Escarpa e que estou a fazê-lo porque 
tenho lá uns tipos conhecidos? Eu provo que o 
Senhor é mentiroso e o Senhor continua a dizer 
que reafirma? o Senhor é um irresponsável e 
um difamador que vem para aqui levantar sus-
peições sobre as pessoas, que é o seu hábito! 
Que vive num ódio, que anda há meses que não 
consegue digerir ter sido o candidato à Câmara 
mais esmagado pelo eleitorado e o Senhor não 
consegue digerir isto e está revoltado, mas não 
se revolte contra mim, revolte-se contra o povo 
que não confiou em si e por este andar, vai ser 
pior na próxima. o Senhor é um difamador e 
a sua sorte é que isto é politica e na politica 
é a bandalheira total, tudo se pode dizer, por-
que se isto não fosse política, o Senhor tinha 
de provar a barbaridade que está a dizer. Que 
é uma irresponsabilidade e uma calúnia. vamos 
aos casos, diz o senhor vereador do alto da sua 
sapiência: “eu faço uma intervenção genérica, 
porque o documento também é genérico”. o 
Senhor não leu o documento e alguém fez-lhe 
esse texto, porque o documento não é nada 
genérico. Tem aqui uma coisinha e diz Quinta 
da Boeira, acha genérica a Quinta da Boeira? 
Diz zonas industriais pré-existentes a 2009 e o 
Senhor difamador, vem dizer que nós estamos 
a abrir o caminho para as industrias se localiza-
rem em Gaia e legalizar coisas ilegais. Difama-
dor e caluniador! Quando o que nós estamos a 
fazer é legalizar aquilo que o seu partido deixou 
prometido no pDM de 2009 e a seguir o Se-
nhor vem dizer: “ah tudo genérico” e nós mos-
tramos Quinta do vale da Cana, em Crestuma 
e o Senhor diz: “esse deixem estar, não deitem 
abaixo”. porquê? porque é seu vizinho! Mas em 
oliveira do Douro e em Canelas já podem deitar 
abaixo. Mas depois o Senhor diz: “não isto de-
via ser feito com base na exceção e não crian-
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do uma regra”. oh Senhor vereador isto é feito 
com base nestas exceções que estão aqui. São 
estas exceções, se fosse uma regra o que dizía-
mos aqui é que vamos passar a licenciar toda 
a bandalheira que se instale em Gaia e o que 
nós estamos a dizer é que vamos licenciar final-
mente o que os senhores em 2009 prometeram 
fazer e escreveram no pDM e depois não o fize-
ram. Quais são as exceções? São aquelas que 
aqui estão. Se o Senhor quiser construir hoje 
uma casa clandestina, não lhe vou legalizar a 
casa, vou legalizar a casa de pessoas que têm 
casas perfeitamente integradas no território há 
30 e 40 anos e a quem eu gostava de ver entrar 
de polícia e de G3, pôr as pessoas na rua e man-
dar a casa abaixo, quando, entretanto, a câmara 
já lá foi ligar a água, a EDp foi ligar a luz, foi 
meter o saneamento e prometeu em 2009, em 
reuniões públicas, como a que fizeram na Serra 
do pilar, que iam legalizar as casas. Como é que 
o Senhor diz uma barbaridade destas e está aí 
sereno como se nada fosse. olhe eu se estives-
se no seu lugar, que estou habituado a júris e 
a reprovar pessoas e a lutar pela verdade, eu 
pegava e devagarinho, saía e ia tomar café, por-
que isto é o fim da picada! Isto é a degradação 
política a que nós chegámos, que é a gente olha 
para esse tipo de intervenção e olha para o que 
diz Bruno Carvalho e diz: o país está perdido, 
porque o Senhor está igual. o Senhor conse-
gue dizer uma barbaridade dessas insultando e 
difamando pessoas e fica com esse ar tranqui-
lo. Mesmo depois de provar que o Senhor está 
a mentir. Dignifique o lugar que o Senhor tem, 
porque para a próxima, nem dois vocês cá são. 
E se o Senhor reafirma o que está a dizer, eu 
vou pegar nesse papelinho que vai apenso à ata 
e vou-lhe dar o mesmo destino que dei à sua 
intervenção sobre São Félix da Marinha e sobre 
o pDM da Cidade dos vinhos, Ministério públi-
co. E depois o Senhor vai mostrar as provas do 
que está a dizer, porque isto não vale tudo, Se-
nhor vereador. o Senhor quer fazer oposição, 
tem que ter um pressuposto, é dizer a verda-
de ou então vem fazer a reunião sozinho, que 
é a única forma de não ser contrariado. Agora 
diga-me, por favor, quais são do seu ponto de 
vista, para além dos seus vizinhos do vale da 
Cana, as exceções que nós devemos legalizar. 
Salvador Caetano, pode? Quinta da Boeira, dá? 

Centro histórico, pode? Arcozelo, dá? Diga-me, 
por favor, para eu perceber o que o Senhor 
quer, diga-me o que o Senhor acha que pode e 
o que não pode, independentemente e, repito, 
se o Senhor reafirma que estamos a tentar le-
galizar e liberalizar a construção na escarpa, eu 
ter que lhe dizer frontalmente: o Senhor é um 
mentiroso!” 
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura disse estar sereno, porque está de cons-
ciência tranquila. 
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues fez a seguinte intervenção 
que se reproduz: “Eu vou pegar nisso e enviar 
para o Ministério público a pedir para averiguar 
as minhas relações privilegiadas na escarpa que 
me levam a licenciar a escarpa, porque repito, o 
Senhor é um difamador!”
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura relativamente a esta matéria, disse que 
aquilo que terá referido sobre a escarpa da Ser-
ra do pilar foi que ela estava classificada, maio-
ritariamente como zona não urbana, reserva 
ecológica, e foi igualmente alterado o seu sen-
tido estratégico neste espaço, onde agora na 
respetiva unidade operacional, passou a cons-
tar: “possibilitar a legalização das construções 
aí existentes, em detrimento de uma outra ex-
pressão que dizia “eliminar progressivamente, 
as construções ilegais existentes”. perguntou 
se não pode ter uma opinião diferente relativa-
mente a esta matéria. 
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues fez a seguinte intervenção 
que se reproduz: “o problema é que está a 
mentir. oh Senhor vereador, eu vou fazer-lhe 
um desenho. A Escarpa da Serra do pilar está 
aqui, entre a ponte do Infante e a ponte Luís 
I. Aqui não pode construir nem nunca poderá, 
não há mais escarpa nenhuma. A seguir o que 
há, é uma possibilidade de legalizar um bairro 
com 130 casas, que não tem nada a ver com a 
escarpa, que se chama “bairro da Serra do pi-
lar” entre a ponte do Infante e a ponte Dona 
Maria, que não tem nada a ver com a escarpa, 
que tem 120 famílias que não conseguem pe-
dir dinheiro ao banco para mudar o telhado, 
porque andam há 40 anos a serem tanguea-
dos pela câmara. Não tem nada a ver com a es-
carpa. A escarpa vai demolir tudo. Temos um 
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processo para reabilitar a escarpa no valor de 
3 milhões, financiado pelo poSEur, tem zero 
construção. E o Senhor o que está a dizer aí, é 
que se está a mudar a tipologia da escarpa. É 
falso! É mentira! o Senhor está a dizer que se 
está a tentar legalizar as casas na escarpa. É 
falso! Que se está a tentar legalizar as casas do 
bairro! o Senhor não distingue o trigo do joio! 
o Senhor não distingue o preto do branco! Não 
distingue o bairro, da escarpa. o Senhor não 
conhece nada e depois põe-se a deitar palpites. 
Isto é o que está para legalizar, que os senhores 
prometeram numa reunião com o Doutor Mário 
Fontemanha e o Doutor Menezes, na Assem-
bleia Municipal, prometeram descaradamente à 
frente das pessoas. Fizeram a alteração do pDM 
em 2009 e esqueceram-se de resolver o pro-
blema aos cidadãos, porque a seguir os Senho-
res já iam embora e ficamos nós com a “batata 
quente” e estamos a resolver um terreno que 
era público, que nós negociámos com a Direção 
Geral do património e o Senhor está a dizer que 
vamos licenciar na escarpa? Estão aqui jornalis-
tas e amanhã sai uma notícia de que a Câma-
ra de Gaia vai licenciar na escarpa, e eu faço o 
quê? vou atrás de si? Assim prefiro chamar-lhe 
de mentiroso na cara. Que é para ver se o Se-
nhor ganha vergonha e não vem para aqui dizer 
esses deslates. Chega! Estude antes de vir para 
aqui, que está a ser pago para estar aqui! Estu-
de! Não venha para aqui lançar falsos testemu-
nhos às pessoas.” 
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura disse rejeitar qualquer imputação de es-
tar a levantar falsos testemunhos ou a mentir. 
Que da mesma maneira que colocou esta ques-
tão da escarpa, também terá referido uma mu-
dança de paradigma relativamente, por exem-
plo, à armazenagem ou indústrias em zona de 
construção de moradias. 
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues: “Diga uma que o Senhor 
não legalizasse. Diga-me uma empresa onde 
eu possa ir consigo e dizer: “o Senhor verea-
dor não permite a legalização desta empresa, 
façam o favor de fechar a porta, ir para Santa 
Maria da Feira, que é aqui ao lado e despeçam 
as pessoas que aqui estão”. Diga-me uma que 
o Senhor vereador não legalizasse. Da lista de 
2009, diga-me uma que o Senhor não legali-

zasse. Já percebi que a Quinta do vale da Cana 
não tem problema, porque é em Crestuma. É 
a sua terra, pode ser! Salvador Caetano, pode 
ser? o Senhor nem sequer sabia que o Salvador 
Caetano não tinha o licenciamento total e diz 
que não deviam licenciar. Então a consequên-
cia do que se está a dizer, é que eu tenho que 
dizer ao Salvador Caetano: feche as portas! É 
isso? vamos lá os dois? A seguir, vamos até Ca-
nelas? Qual é a que o Senhor acha que pode e 
que não pode? Diga-me por favor, qual é que o 
Senhor acha que pode licenciar e não. Eu digo 
o que eu acho, tudo o que os senhores prome-
teram em 2009 e que o pDM permite, eu agora 
regulamento para resolver. Não estou a resolver 
problemas depois de 2009, não estou a resol-
ver problemas do meu mandato ou dos meus 
mandatos. Estou a resolver problemas que os 
senhores prometeram resolver às pessoas, que 
custam muitas dezenas ou centenas de postos 
de trabalho. Que para ano o Senhor faz a re-
visão do pDM e diz assim: “no novo pDM não 
pode!”, e ponto final aí é que não pode mesmo! 
E a seguir? Eu pego nas centenas de pessoas e 
mando-as para o centro de emprego? Fecho as 
empresas? vou demolir as habitações, com 40 
anos? Muitas delas perfeitamente integradas? 
Senhor vereador, eu passo a respeitar a sua 
opinião, se o Senhor disser assim: “olhe Quinta 
do vale da Cana, pode! Este não pode! Este não 
pode! Este pode! Este pode!” Diga-me o que é 
que pode! Eu digo-lhe o que é que pode!  o 
que vocês prometeram às pessoas. Eu estou a 
fazer-vos o favor de regularizar os que os Se-
nhores prometeram e não cumpriram e estou 
a fazê-lo antes da revisão do pDM do próximo 
ano, depois da qual é impossível e o Senhor 
está-me a acusar de pôr a escarpa da Serra do 
pilar como zona edificandi e de fazer isso, por-
que há lá meia dúzia de pessoas a fazer pressão 
e eu estou a dizer que o Senhor está a mentir.” 
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura disse que relativamente à legalização 
de habitações, referiu a preocupação de essas 
construções ou essas legalizações correr-se o 
risco de se estar a fazer a legalização de edifi-
cações de construções mais ou menos contem-
porâneas, principalmente aquelas que foram 
concluídas a partir do ano 2000. Que sobre a 
questão dos clandestinos, chamou à atenção 
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que seria importante, de facto, salvaguardar es-
sas questões que são débeis. Que o Senhor pre-
sidente falou na questão do vale da Cana, mas 
pessoalmente pode falar na questão do Cada-
vão, de Canelas, de oliveira do Douro. Qualquer 
uma dessas, deverá merecer da parte da Câma-
ra, a preocupação de legalizar. Que está a refe-
renciar um conjunto de preocupações, que esta 
alteração tem em vista. Que terá alertado, por 
exemplo, a legalização para estas contemporâ-
neas, poderia ter um espaço de tempo para o 
fazer. Que rejeitando tudo o que o Senhor pre-
sidente está a tentar imputar-lhe, disse que teve 
menos de 48 horas úteis ou cerca de 48 horas 
úteis para analisar centenas de páginas. Que 
gostaria que pelo menos as pessoas percebes-
sem, mesmo que não estejam de acordo com a 
opinião dos vereadores do pSD, estão a fazer 
aquilo que lhes compete, que é tentar dar um 
contributo sério na discussão das matérias. Que 
o Senhor presidente está a levar isto para ques-
tões em concreto e não há mal nenhum, porque 
pessoalmente tem humildade para dizer que 
sabe disto ou não sabe daquilo e, portanto não 
lhe cai “os parentes à lama” de lhe dizer que 
não sabia que havia licenciamento apenas par-
cial sobre o Salvador Caetano. Se isso economi-
camente for uma coisa que interessa ao municí-
pio, ainda há poucos dias foi colocada aqui uma 
questão, a legalização de uma grande empresa, 
que os vereadores do pSD se abstiveram, mes-
mo salvaguardando a questão do ponto de vis-
ta económico e social, por causa do número de 
trabalhadores, que seriam 230. Que tudo o que 
o Senhor presidente acaba de dizer, não signi-
fica que seja mais que a sua opinião pessoal e 
o contributo dos vereadores do pSD, que está 
escrito, manifesta aquilo que são as suas preo-
cupações perante esta alteração. por exemplo, 
quando falamos da CCDrN, ela pode acompa-
nhar esta alteração da Câmara, mas isto pode ir 
para além daquilo que seja uma alteração. Que 
estão de acordo com a revisão a efetuar no pró-
ximo ano e sabemos que vai ser definida uma 
nova política. Que todas as situações referidas 
pelo Sr. presidente e que têm 40 anos e que pes-
soalmente as conhece, essas merecem, porque 
não há alternativa. Disse estar a falar daquelas, 
por exemplo, que foram concluídas a partir do 
ano 2000 e que, naturalmente, algumas delas 

estão a aproveitar a boleia de uma legalização 
que devia ser uma exceção e que vai acabar por 
ser regra. Que a questão dos armazéns em zona 
de construção de moradias, é uma opção. Que 
se está a referenciar a diplomas que tiveram o 
seu tempo. Que se está a falar no licenciamento 
de moradias que têm outro grau de exigência e 
os diplomas que estão a ser repristinados, com 
esta alteração, deviam ter um caráter excecio-
nal. Que todas as questões relativas ao picão, 
Canelas e oliveira do Douro, merecem ser lega-
lizadas. 
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues fez a intervenção que se re-
produz: “Todas as que eu disse merecem ser 
legalizadas, no entanto, o Senhor fez-se uma 
intervenção a dizer que nenhuma merecia ser 
legalizada.”
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura disse não se rever na forma como o Se-
nhor presidente, mesmo achando que tem ra-
zão, se dirige aos vereadores mais uma vez e 
a si próprio e dizer-lhe que protesta por essa 
falta de respeito e por fim, dizer que o facto 
de estar a referenciar o score eleitoral que teve 
com mérito e que respeita, revela bem a falta 
de dignidade com que exerce o cargo.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues fez a intervenção que se re-
produz:
“ Exatamente, tem toda a razão, Senhor verea-
dor! Só que há uma diferença entre nós, com 
dignidade ou sem dignidade, eu não sou menti-
roso e o senhor fez uma intervenção mentirosa. 
E continua, depois de debate e vendo que está 
a mentir, continua a dizer que está bem o que 
está a dizer e não tem a humildade de dizer: “eu 
confundi a escarpa e o bairro, eu confundi os 
calções e o resto”. o Senhor, para si está tudo 
bem! o Senhor mistura tudo e depois tem o 
descaramento de chegar ao fim e dizer: “Eu até 
achava que a Salvador Caetano pode ficar. A 
Quinta do vale da Cana, pode ficar. oliveira do 
Douro também. Canelas também. Então o que 
não pode ficar?” Afinal o Senhor fez uma inter-
venção quase a sugerir compadrio na escarpa 
da Serra e a seguir diz que está tudo bem. oh 
Senhor vereador sabe que mais? o problema 
disto é que as reuniões não são transmitidas. 
Esta sala que aqui está, vai ter duas alterações. 
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uma: é um sistema de som em condições e ou-
tra é uma máquina de projeção, para projetar 
no Facebook. Quando nós podermos projetar 
isto no YouTube e no Facebook, eu acho que o 
facto de o Senhor saber que lá fora há centenas 
ou milhares de pessoas a ver o que está a di-
zer, lhe vai travar um bocadinho a performance, 
porque o Senhor como sabe que está aqui num 
grupo restrito, diz o que lhe apetece, deixa ficar 
essa barbaridade na ata. Daqui a 20 anos quem 
for ler a ata, está a ler um indivíduo com respon-
sabilidades no terceiro maior concelho do país, 
a dizer que estamos a legalizar construções na 
escarpa, quando o Senhor sabe de antemão que 
é falso. E se não sabia, porque pelos vistos terá 
tido pouco tempo para estudar, se não sabia, 
perguntava, antes de acusar. Só que o Senhor 
é exatamente igual às claques. primeiro, bate e 
depois vai embora e pergunta se doeu. olhe, eu 
primeiro pergunto, que é o ato de humildade. 
por isso, eu é que recuso liminarmente as su-
cessivas acusações que o Senhor vereador traz 
aqui, de forma sorrateira, com essa voz inalte-
rada de quem sabe que está a fazer maldades 
e de quem teatraliza a intervenção. E recuso 
liminarmente as acusações que o Senhor traz 
aqui sucessivamente, imputando-lhe violações 
ao pDM, umas atrás das outras, imputando-lhe 
ilegalidades que o Senhor repete duas vezes. 
Eu é que recuso isso, porque o Senhor não dig-
nifica nem a câmara nem o seu partido e, por 
isso, é que o senhor vai andar aqui a arrastar-
-se durante estes 4 anos, até que o seu partido 
arranje uma boa maneira de lhe dar um chuto 
para cima ou um chuto para baixo e o Senhor 
deixar em paz os militantes do pSD, que mere-
ciam muito melhor, do que ter aqui uma pes-
soa movida pelo ódio, a fazer à frente e atrás, 
ataques do mais extraordinariamente calunioso 
que há. É a sua prática! “
Deliberação: 
Deliberado por maioria, por 8 votos a favor do 
pS e 2 votos contra do ppD/pSD.CDS-pp, nos 
termos informados, o seguinte:
a) Aprovar o "relatório de ponderação das par-
ticipações recebidas no período de Discussão 
pública da Alteração do pDM de vila Nova de 
Gaia" e a respetiva divulgação;
b) Aprovar a "proposta de Alteração do pDM 
de vila Nova de Gaia";

c) Enviar a "proposta de Alteração do pDM de 
vila Nova de Gaia" para aprovação da Assem-
bleia Municipal;
d) publicar em Diário da república, enviar para 
depósito na Direção Geral do Território e divul-
gar a "Alteração do pDM de vila Nova de Gaia".

GaiURB URBaNiSMo E HaBiTaÇÃo EM
rELATÓrIo DE opErAçÕES urBANÍSTICAS – 
FEvErEIro E MArço DE 2018
EDoC/2018/24009
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
198, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.03.05.2018”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.

DiREÇÃo MUNiCiPaL DE iNFRaESTRUTURaS 
E ESPaÇoS PÚBLiCoS

rENovAçÃo DAS LICENçAS DE LuGArES DE 
ESTACIoNAMENTo EM DIvErSoS LoCAIS E 
rESpETIvA ISENçÃo
EDoC/2018/4151
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
199, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.15.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a renovação das licenças de lugares de 
estacionamento em diversos locais e respetiva 
isenção, nos termos informados.

DiREÇÃo MUNiCiPaL DE aDMiNiSTRaÇÃo E 
FiNaNÇaS

rEGuLAMENTo GErAL DE proTEçÃo DE 
DADoS - poNTo DE SITuAçÃo 
EDoC/2018/30228
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
200, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.16.05.2018”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.

DiVERSoS
Foi presente o rESuMo DIÁrIo DE TESourA-
rIA que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
201, apenas no original.
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Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues deu início às INTEr-
vENçÕES DoS MuNÍCIpES, tendo usado da 
palavra:
MArIA ABÍLIA DE SouSA pINTo NEvES- refe-
riu-se ao estacionamento indevido e ao exces-
so de velocidade por parte dos automobilistas, 
no bairro particular de João Félix, onde reside. 
Solicitou a colocação de mecos na rua e a co-
locação de sinalização que proíba o estaciona-
mento.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues disse que a Câmara 
não pode colocar no local nem sinalização nem 
mecos, porque se a Câmara colocar a sinaliza-
ção de proibição de estacionamento, ninguém 
poderá estacionar, inclusive os moradores. Que 
a Câmara está a proceder a uma alteração ao 
regulamento, de forma a permitir que na rua 
João Félix se crie uma zona de estacionamento 
condicionada apenas destinada aos moradores. 
Que o estacionamento em Gaia está concessio-
nado a uma empresa e, só com a revisão do re-
gulamento, é que se poderá resolver a questão.
AvELINo DE SouSA LourENço – referiu-se 
à existência de um armazém na rua João de 
Deus que, de acordo com aquilo que lhe che-
gou ao conhecimento e com as fotografias que 
possui, irá funcionar no local, uma garagem de 
lavagem de carros e uma oficina para automó-
veis. perguntou como é que a Câmara permite 
uma situação destas, sem a rua ter acessibilida-
des?
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse ficar com as fotogra-
fias e que a fiscalização e a Gaiurb irão deslo-
car-se ao local.
vANESSA MArGArIDA MAToS FErrEIrA - 
referiu-se a danos provocados em viaturas, de-
vido ao mau estado das vias no concelho de 
vila Nova de Gaia. Que apresentou na Câmara 
Municipal os documentos necessários, nomea-
damente, faturas dos danos e fotografias e que 
a seguradora Açoreana descartou responsabi-
lidades dos danos patrimoniais sofridos. Disse 
entender que a Câmara deveria ressarcir os le-
sados dos danos de baixo valor sofridos. re-
feriu-se a outra questão, dizendo estar na pre-
sente reunião em representação de um grupo 

ativista, no terceiro ano consecutivo, indagan-
do a Câmara relativamente à iniciativa relativa 
ao mercado biológico certificado de vila Nova 
de Gaia. Que em 2016 recebeu uma carta do Sr. 
presidente para se avançar com o projeto, com 
o apoio e orientação da Engª Mercês Ferreira, 
vereadora do Ambiente. Que houve avanços 
históricos, mas tudo estagnou em meados de 
março de 2017. Que em junho de 2017, em reu-
nião pública, teve como resposta do Sr. presi-
dente, que estava na disposição de um ensaio, 
de uma experiência e que, nesse caso, não ne-
cessitaria de um regulamento, mas apenas de 
algum enquadramento. Que o senhor presiden-
te manifestou, no passado ano, a vontade da 
criação de um mercado biológico certificado. 
perguntou se o Sr. presidente terá outros pla-
nos em mente, que afetarão a concretização do 
dito mercado e tem o grupo oCGM contactar 
outras autarquias, para a concretização desse 
projeto? Agradeceu a atenção do Sr. presidente 
para esse projeto inovador, por ser certificado. 
Que há várias feiras em vila Nova de Gaia, no-
meadamente na Afurada com o Cantinho das 
Aromáticas, em Canidelo e pedroso, mas ne-
nhum deles é certificado e fiscalizado como se 
pretende.
 o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues disse que foi lançado 
um concurso público internacional para segu-
ros, que tem regras e um caderno de encargos. 
Que uma das regras é que só é possível uma 
indemnização por via da companhia, se houver 
um conjunto de procedimentos. Que a questão 
do auto policial, é uma salvaguarda para todos. 
Que a Câmara tem a prática de avaliar indivi-
dualmente cada um dos casos. Que o relatório 
elaborado pelos serviços, demonstra claramen-
te que o estado do piso apresentava irregula-
ridades. Disse que o que foi feito em relação 
ao seguro, está bem feito. Disse que a segura-
dora respondeu de acordo com o caderno de 
encargos e, portanto, a seguradora tem razão. 
Que agora compete à câmara, alternativamen-
te, substituir a seguradora, tendo em conta a 
objetivação dos factos. Que é dos casos que faz 
algum sentido, que tendo um relatório técnico 
municipal, a Câmara assuma. relativamente ao 
mercado biológico, disse que a Senhora verea-
dora Mercês Ferreira, a quem o assunto estava 
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entregue, saiu do presente executivo, decor-
rente do processo eleitoral de outubro de 2017. 
Que nessa altura não seria muito legítimo a Câ-
mara tomar decisões que implicassem a entre-
ga de licenças a pessoas, que era de alguma 
forma uma entrega experimental, para montar 
experimentalmente o próprio mercado. Que há 
um novo vereador responsável que irá agilizar 
o processo, porque a Câmara quer ver o assun-
to resolvido. 
CAMILA roSA pErEIrA DA roChA – Disse ter 
dirigido várias cartas à Câmara a expor a falta 
de condições de habitabilidade da sua habita-
ção. Que tem fracos recursos financeiros, pelo 
que, solicitou uma habitação social.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse que o processo da Se-
nhora Munícipe está na Gaiurb e, dado o número 
de habitações que a Câmara possui com obras 
de reabilitação, quando as mesmas estiverem 
concluídas, será contemplada. Disse ter muito 
respeito e ficar sensível à situação da senhora 
Munícipe. Que o assunto está a ser analisado 
em função dos pareceres técnicos existentes e 
que a senhora Munícipe está bem classificada 
em termos de tabela. Que o relatório técnico 
refere que a senhora apresenta debilidades e 
que a Gaiurb vai abrir um procedimento para 
obras em casas, cujos moradores as abandona-
ram. Que se vai tentar rapidamente resolver a 
situação, mas, neste momento, não existem ca-
sas disponíveis. 
MArIA FErNANDA ALvES roDrIGuES – re-
feriu-se aos quiosques do município de vila 
Nova de Gaia, solicitando esclarecimentos so-
bre a forma de poder concorrer à exploração 
dos quiosques camarários.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse que formalmente o 
concurso abre no dia 20 de junho de 2018 e que 
a Senhora Munícipe não necessita ter acesso à 
internet, pode dirigir-se ao serviço na Avenida 
da república e falar com a Drª Claudia e com a 
Drª Maria José Necho, que a ajudarão na inscri-
ção.
JoSÉ FErNANDo MorEIrA MoNTEIro – Dis-
se morar na rua das Castanheiras, em valada-
res, apresentando queixa contra o funciona-
mento de uma lavandaria no local.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-

do vítor rodrigues disse que está a decorrer um 
processo de fiscalização devido ao funciona-
mento da lavandaria e da extração dos cheiros 
das máquinas de lavar. Disse ser um processo 
que está a decorrer na divisão da gestão am-
biental e que depende também da intervenção 
da CCDrN. Que a Câmara aguarda o parecer da 
CCDrN, para poder intervir. 
MArGArIDA MArIA GoMES pErEIrA CuNhA 
– referiu-se ao estacionamento indevido e ao 
excesso de velocidade por parte dos automo-
bilistas, no bairro particular de João Félix, onde 
reside. 
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse a rua terá uma inter-
venção com a alteração do regulamento e com 
a criação de lugares de estacionamento. 
SANDrA MArIA GoMES – referiu-se à rua 
Fonte Lodosa, alertando para o estacionamen-
to indevido no local. 
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse que irá haver uma 
reabilitação da rua, a qual está incluída nas in-
tervenções que a Câmara pretende fazer. Con-
tudo, irá tentar encontrar uma solução, antes de 
a reabilitar, nomeadamente, a própria sensibili-
zação da polícia para a questão. 
E nada mais havendo a tratar, quando eram 18 
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.º 57º do Anexo I da Lei nº. 
75/2013, de 12 de Setembro, bem como do n.º 1 
do art. 11.º do regimento da Câmara Municipal 
de vila Nova de Gaia, aprovado pelo Executivo 
na sua reunião de 2017.10.21.
E eu, Manuela Fernanda da rocha Garrido, Di-
retora Municipal de Administração e Finanças e 
Secretária da presente reunião, a subscrevi.
o presidente da Câmara, (Eduardo vítor rodri-
gues)
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C.1. DESPaCHoS

DESPaCHo Nº 31/PCM/2018
Considerando o disposto no n.º 6 do artigo 42°, 
do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setem-
bro, delego no Senhor Chefe do Gabinete de 
Apoio à presidência, António Armando Ferreiro 
da rocha, a prática dos seguintes atos de admi-
nistração ordinária:
1. proceder à abertura, análise e distribuição da 
correspondência e demais expediente, dirigidos 
ao presidente da Câmara, cabendo-lhe despa-
char tal expediente, promover as diligências ou 
praticar quaisquer atos destinados à instrução, 
pelos serviços respetivos, dos procedimentos 
administrativos a que respeitem;
2. praticar atos complementares das decisões 
do presidente da Câmara, tendo em vista a sua 
adequada execução, podendo, nomeadamen-
te, assinar correspondência e documentos de 
mero expediente;
3. praticar atos de gestão ordinária no que res-
peita ao pessoal do Gabinete de Apoio à presi-
dência, bem como do pessoal hierarquicamente 
dependente da presidência, designadamente:
a) visar os planos, pedidos e acumulação de fé-
rias, para posterior aprovação;
b) visar as horas extraordinárias e complemen-
tares, para posterior autorização de pagamen-
to;
c) visar as participações de falta, bem como as 
folhas de assiduidade.
4. Coordenar e promover a execução das orien-
tações e determinações bem como das tarefas 
que lhe sejam delegadas pelo presidente da 
Câmara, nomeadamente:
a) No âmbito das reclamações apresentadas 
nos livros de reclamações existentes nos servi-
ços municipais;
b) No quadro da ligação da presidência com 
outros pelouros, serviços e empresas munici-
pais ou entidades externas.
5. Gerir as viaturas afetas ao Serviço de Táxi, 
nos termos do Despacho 44/pCM/2014 e au-
torizar as requisições internas desses veículos.
6. realizar todos os demais atos de adminis-
tração ordinária que permitam a rápida e cabal 
satisfação dos procedimentos administrativos 
prévios á tomada de decisão pelos órgãos com-
petentes.

paços do Concelho de vila Nova de Gaia, 8 de 
março de 2018
o presidente da Câmara, Eduardo vítor rodri-
gues

DESPaCHo Nº 32/PCM/2018
Considerando:
A necessidade de desconcentração do exercí-
cio dos minhas competências próprias e dele-
gadas;
Que a competência para homologação das ava-
liações de desempenho me está atribuída nos 
termos do artigo 71° do citado diploma legal, 
adaptado às Autarquias Locais pelo Decreto-
-regulamentar n.º 18/2009, de 04 de setembro, 
o que me impede de avaliar;
Que a competência de avaliação é do superior 
hierárquico imediato ou, na sua ausência ou im-
pedimento, do superior hierárquico de nível se-
guinte, nos termos do disposto no artigo 56° da 
Lei n.º 66-B-2007, de 28 de dezembro, na sua 
redação atual.
Delego no Senhor Chefe do Gabinete de Apoio 
à presidência, António Armando Ferreiro da 
rocha, no âmbito dos recursos humanos, a 
competência de avaliação de desempenho dos 
trabalhadores afetos à Equipa Multidisciplinar 
de Estudos e projetos Especiais, para os biénios 
2017-2018 e 2019-2020.
paços do Concelho de vila Nova de Gaia, 8 de 
março de 2018
o presidente da Câmara, Eduardo vítor rodri-
gues

DESPaCHo Nº 33/PCM/2018
Considerando que,
I. Nos termos do disposto no artigo 42°, n.º 2, 
alínea d) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
o presidente da Câmara pode constituir um ga-
binete de apoio ao conjunto dos vereadores, 
composto por um adjunto e um secretário por 
cada vereador em regime de tempo inteiro, até 
ao limite máximo do número de vereadores in-
dispensável para assegurar uma maioria dos 
membros da câmara municipal em exercício de 
funções a tempo inteiro;
II. Nos termos do disposto nos n.ºs 3 e 7 do arti-
go 42° da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, os 
membros dos gabinetes de apoio à vereação 
são nomeados pelo presidente da Câmara Mu-

C. DESpAChoS E orDENS DE SErvIço
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nicipal, mediante prévia articulação e proposta 
dos Senhores vereadores, que passam a parti-
lhá-los em consonância com a presidência;
Integro no Gabinete de Apoio à vereação, na 
presente data, na qualidade de Secretária, a 
Dra. Natacha Lima reis, que fica autorizada, 
nos termos da alínea b) do n.º 3 do artigo 7° do 
Decreto-Lei 11/2012, de 20 de janeiro, a acumu-
lar a respetiva atividade profissional.
Município de vila Nova de Gaia, 30 de abril de 
2018.
o presidente da Câmara, Eduardo vítor rodri-
gues

DESPaCHo Nº 34/VP/2018
Considerando que,
É da competência do presidente da Câmara 
Municipal fixar as funções e competências dos 
vereadores e, bem assim, incumbi-los de tare-
fas específicas;
o presidente da Câmara Municipal, no âmbito 
desta competência, bem como da delegação 
que lhe foi conferida em reunião de Câmara de 
21 de outubro de 2017 e da distribuição dos pe-
louros constante do Despacho 39/pCM/2017 e 
do Despacho n.2 29/pCM/2018 que delegou e 
subdelegou em mim competências com a fa-
culdade de subdelegação;
Assim,
Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 46.º do 
Código do procedimento Administrativo e, no 
uso da competência que me é conferida pelo 
artigo 38.º do regime Jurídico das Autarquias 
Locais, e do disposto no regime Jurídico da ur-
banização e Edificação,
Subdelego na Senhora Diretora Municipal de 
urbanismo e Ambiente, Engenheira Luísa Maria 
rodrigues Gonçalves Lima Aparício, com pode-
res de subdelegação, as competências para:
1. Despachar todos os assuntos inerentes à Di-
reção Municipal, executar as deliberações de 
Câmara, despachos e orientações do presiden-
te de Câmara, vice-presidente e vereador com 
competência delegada para o efeito;
2. Coordenar a atividade de natureza adminis-
trativa das áreas respeitantes às funções referi-
das no número anterior;
3. Assinar ou visar correspondência da Câmara 
Municipal com destino a quaisquer entidades 
particulares;

4. Autorizar o registo de inscrição de técnicos;
5. Autorizar termos de abertura e encerramen-
to em livros de obra;
6. Autorizar a restituição aos interessados de 
documentos juntos a processos;
7. Autorizar a passagem de certidões ou foto-
cópias autenticadas aos interessados, relativos 
a processos ou documentos constantes de pro-
cessos arquivados, bem como as que careçam 
de despacho ou deliberação dos eleitos locais, 
com respeito pelas salvaguardas estabelecidas 
por lei;
8. 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;
9. Em matéria de licenciamento para ocupa-
ção de espaços públicos e de licenciamento de 
mensagens publicitárias, instruir, apreciar e in-
formar processos de licenciamento de mensa-
gens publicitárias e de identificação;
10. No âmbito do licenciamento zero, apreciar a 
comunicação prévia;
11. Quanto à área de licenciamento urbanístico:
11.1. praticar os atos administrativos previstos 
no regime Jurídico da urbanização e Edifica-
ção aprovado pelo Decreto-Lei 555/99 de 16 de 
dezembro, na sua atual redação, a seguir elen-
cados:
11.1.1.promover a emissão de certidão compro-
vativa da verificação dos requisitos de desta-
que, nos termos do n.º 9 do artigo 6°;
11.1.2. Na fase de saneamento e apreciação limi-
nar dos processos administrativos relativos a 
operações urbanísticas, no âmbito do regime 
Jurídico da urbanização e Edificação [rJuE), 
apreciar e decidir as questões de ordem for-
mal e processual que possam obstar ao licen-
ciamento, comunicação prévia ou autorização 
administrativa, proferir despacho de rejeição 
liminar, bem como de aperfeiçoamento do pe-
dido e, genericamente, praticar todos os atos e 
formalidades de caracter instrumental no âm-
bito dos processos em tramitação na Direção 
Municipal de urbanismo e Ambiente;
11.1.3. Admitir ou rejeitar a comunicação prévia, 
nos termos do artigo 5, n.º 2 do rJuE, nos pro-
cessos que ainda se encontrem em tramitação, 
ao abrigo da redação anterior ao DL 136/2014, 



DESPACHOS E ORDENS DE SERVIÇO

Nº 91 | mAIO 2018 | BOLETIm mUNICIPAL

72

de 9 de setembro;
11.1.4. Designar a comissão para a realização de 
vistoria e proceder à notificação da data da rea-
lização desta, nos termos e para os efeitos pre-
vistos nos n.ºs 2 e 3 do artigo 65.º;
11.1.5. Emitir alvarás exigidos por lei, na sequên-
cia de decisão ou deliberação que confiram 
esse direito, nomeadamente os alvarás de licen-
ça ou autorização para a realização de opera-
ções urbanísticas e efetuar os respetivos aver-
bamentos;
11.1.6. Emitir certidão comprovativa da receção 
provisória das obras de urbanização, ou certi-
dão comprovativa de que a caução é suficiente 
para garantir a boa execução das obras de ur-
banização, bem como emitir certidão compro-
vativa da conclusão das obras de urbanização, 
devidamente executadas em conformidade 
com os projetos aprovados, nos termos pre-
vistos nos n.º 2 e 3 do artigo 49.º;publicitação 
da emissão de alvará de loteamento, de acordo 
com o n.º 2 do artigo 78.º;
11.1.7. 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.º;
11.1.8. prestar informações sobre processos rela-
tivos a operações urbanísticas, nos termos pre-
vistos no artigo 120°;
11.1.9. Enviar mensalmente os elementos esta-
tísticos para o Instituto Nacional de Estatística, 
nos termos previstos no artigo 126.º;
11.2. Atribuir a numeração de polícia dos edifí-
cios;
11.3. Decidir e certificar pedidos para constitui-
ção de propriedade horizontal;
11.4. Decidir sobre alterações em obra não sujei-
tas a licenciamento;
11.5. Decidir sobre os pedidos de prorrogação 
de prazo de execução da obra, nos termos do 
disposto no artigo 58.º;
11.6. A competência para deferir as telas finais 
do projeto de arquitetura, nas situações de não 
sujeição a controlo prévio municipal, para efei-
tos de concessão de autorização de utilização
11.7. Decidir da autorização de substituição dos 
donos da obra e de outros intervenientes no 
processo;
11.8. Conceder licenças de ocupação da via pú-
blica, por motivo de obras;

11.9. praticar todos os atos e formalidades de 
carácter instrumental em matéria de fiscaliza-
ção urbanística e submissão a despacho final 
do vereador;
11.10. Exercer as competências previstas no ar-
tigo 13.º, n.º 5 do Decreto-Lei n.º 11/2003, de 18 
de janeiro, designadamente:
11.10.1. promover a notificação, ao abrigo do n.º 
2 do artigo 10.º;
11.11. realizar vistorias, de forma exclusiva e par-
ticipada, a atividade fiscalizadora atribuída por 
lei, nos termos definidos por esta, em matéria 
de segurança contra os riscos de incêndio em 
edifícios, abrangendo as competências previs-
tas no artigo 24.º n.º 1, alínea b) do Decreto-Lei 
n.º 220/2008, de 12 de novembro;
11.12. Do exercício da atividade industrial e sis-
tema da indústria responsável (SIr), exercer 
as competências cuja decisão caiba à Câmara 
Municipal, relativas à proposta de emissão das 
licenças, autorizações, aprovações, registos, 
pareceres, atos permissivos ou não permissivos 
necessários à instalação e exploração do esta-
belecimento industrial, após notificação pelo 
"Balcão do Empreendedor", nos termos e com 
os limites do Decreto - Lei n.- Decreto-Lei n.º 
169/2012, de 1 de agosto na sua redação atual 
dada pelo Decreto-Lei n.º 73/2015, de 11 de 
maio;
11.13. Do regime jurídico do licenciamento e fis-
calização de instalações de armazenamento 
de produtos de petróleo e postos de abaste-
cimentos de combustíveis, despachar propos-
tas no âmbito das competências previstas no 
Decreto-Lei n.ºs 267/2002, de 26 de novembro, 
alterado pelos Decretos-Lei n.ºs 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;
11.14. realizar vistorias, de forma exclusiva e par-
ticipada, a atividade fiscalizadora atribuída por 
lei, nos termos definidos por esta, em matéria 
de segurança contra os riscos de incêndio em 
edifícios, abrangendo as competências previs-
tas no artigo 24.º n.º 1, alínea b) do Decreto-Lei 
n.º 220/2008, de 12 de novembro;
11.15. 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-
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creto-Lei n.-110/2012, de 21 de maio):
11.15.1. Fixar a capacidade máxima de utiliza-
ção e de acolhimento de eventual público nas 
instalações desportivas de base, em função da 
respetiva tipologia e em conformidade com as 
normas técnicas e de segurança;
11.15.2. remeter ao IpDJ, I. p., até ao final do 1.- 
trimestre de cada ano, a lista dos alvarás de au-
torização de utilização de instalações desporti-
vas emitido
11.16. 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:
11.16.1. proceder à convocação dos representan-
tes que fazem parte da comissão de vistoria 
nos termos do n.º 2 do artigo 11.º.
12.No âmbito da gestão dos recursos huma-
nos afetos aos serviços municipais referidos no 
ponto 1., a competência para decidir quanto às 
seguintes matérias:
12.1. Aprovar e alterar o mapa de férias e restan-
tes decisões relativas a férias com respeito pelo 
interesse do serviço;
12.2. Justificar faltas;
12.3. proceder à homologação da classificação 
de serviço dos funcionários no caso em que o 
delegado não tenha sido notador.
ratifico, ainda, quanto às matérias ora subde-
legadas, os atos anteriormente praticados pela 
Senhora Diretora Municipal de urbanismo e 
Ambiente, Engenheira Luísa Maria rodrigues 
Gonçalves Lima Aparício.
vila Nova de Gaia, 25 de maio de 2018
o vice-presidente Da Câmara, (patrocínio Aze-
vedo)

DESPaCHo Nº 35/VP/2018
É da competência do presidente da Câmara 
Municipal fixar as funções e competências dos 
vereadores e, bem assim, incumbi-los de tare-
fas específicas;
o presidente da Câmara Municipal, no âmbito 
desta competência, bem como da delegação 
que lhe foi conferida em reunião de Câmara de 
21 de outubro de 2017 e da distribuição dos pe-
louros constante do Despacho 39/pCM/2017 e 

do Despacho n.º 29/pCM/2018 delegou e sub-
delegou em mim competências com a faculda-
de de subdelegação;
Assim,
Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 46.º do 
Código do procedimento Administrativo e, no 
uso da competência que me é conferida pelo 
artigo 38.º do regime Jurídico das Autarquias 
Locais, Subdelego na Senhora Directora Mu-
nicipal de Infraestruturas e Espaços públicos, 
Engenheira Dora paula henriques Ferreira da 
Maia, com poderes de subdelegação, as seguin-
tes competências:
1. Genericamente, despachar todos os assuntos 
relativos a tais serviços e executar as delibera-
ções da Câmara Municipal, despachos e orien-
tações do presidente da Câmara e vice-presi-
dente respeitantes aos mesmos;
2. Coordenar a atividade de natureza adminis-
trativa das áreas respeitantes às funções referi-
das na alínea anterior;
3. Assinar ou visar a correspondência da Câma-
ra Municipal com destino a quaisquer entidades 
particulares;
4. Autorizar a restituição aos interessados de 
documentos juntos a processos [art.º 38.-, n.- 3, 
al e) do rJAL];
5. 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 
38º, n.º 3, al g) do rJAL];
6. 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.º, n.º 3, al j) e m) do 
rJAL];
7. No âmbito do Código dos Contratos públicos, 
as seguintes competências:
7.1. promover a publicitação de modificações 
objetivas aos contratos, nas condições previs-
tas no n.º 1 do artigo 315.º;
7.2. Consignar os locais onde os trabalhos de-
vam ser executados, nos termos dos artigos 
356° e seguintes;
7.3. proceder à medição de todos os trabalhos 
executados, conforme decorre do artigo 387.º;
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7.4. Corrigir erros de medição, nas condições 
previstas no artigo 390.º;
7.5. promover as notificações relativas à ordem, 
previamente aprovada, de execução de traba-
lhos a mais, de serviços a mais e de trabalhos 
de suprimentos de erros e omissões, prevista 
respetivamente no n.- 1 do artigo 371°, alínea a) 
do n.º 3 do artigo 372°, n.º 2 do artigo 454.º e 
n.º1 do artigo 376°;
7.6. promover as notificações relativas à ordem 
previamente aprovada, de supressão de traba-
lhos ou serviços a menos, prevista no n.1, do ar-
tigo 379.º;
7.7. promover a notificação relativa à convoca-
tória para a realização de vistoria para receção 
provisória e definitiva prevista, respetivamente, 
no n.9 3 do
artigo 394° e n.º 6 do artigo 398°;
8. No âmbito da gestão dos recursos huma-
nos afetos aos serviços municipais referidos no 
ponto 1., a competência para decidir quanto às 
seguintes matérias:
8.1. Aprovar e alterar o mapa de férias e restan-
tes decisões relativas a férias com respeito pelo 
interesse do serviço;
8.2. Justificar faltas;
8.3. proceder à homologação da classificação 
de serviço dos funcionários no caso em que o 
delegado não tenha sido notador.
revogo o meu despacho n.º 55/vp/2017, de 31 
de outubro de 2017
ratifico, ainda, quanto às matérias ora subde-
legadas, os atos anteriormente praticados pela 
Senhora Directora Municipal de Infraestrutu-
ras e Espaços públicos, Engenheira Dora paula 
henriques Ferreira da Maia.
vila Nova de Gaia, 25 de maio de 2018
o vice-presidente da Câmara, (patrocínio Aze-
vedo)

D.1. aViSoS

aVS-CMVNG/2018/279
CoNSuLTA pÚBLICA DE opErAçÃo DE rE-

pArCELAMENTo
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, em cumprimento do seu despacho 
proferido em 20 de abril de 2018, que nos ter-
mos do disposto no artigo 22.º do D.L. 555/99, 
de 16 de Dezembro, na sua atual redação e do 
artigo 6.º do regulamento Municipal da urbani-
zação e Edificação, vai proceder-se à consulta 
pública da operação de reparcelamento que foi 
estruturada com base nos princípios consig-
nados na unidade de Execução da área com-
preendida a sul da rua raimundo de Carvalho 
e das rotundas Diogo Cão e Bartolomeu Dias, 
a nascente da Avenida D. João II e a poente da 
rua padre Manuel valente de pinho Leão e ve-
reda da Fontinha, da Freguesia de Mafamude e 
vilar do paraíso e que inclui infraestruturas de 
domínio público municipal e que foi aprovada 
em reunião de Câmara realizada a 19 de março 
2018.
A presente operação de reparcelamento inci-
de sobre os seguintes prédios descritos na 2.ª 
Conservatória do registo predial de vila Nova 
de Gaia:
Descrições n.ºs 4700 e 1214, pertencentes a Lu-
sitana Solos Imobiliária, S.A;
Descrições n.ºs 4590, 3865, 3952, 4818, 4820, 
4819 e 3953, pertencentes a José Miguel & Ir-
mão, S.A;
Descrição n.º 1480, pertencente a Ana Maria do 
Couto Alves Fernandes;
Descrição n.º 3453, pertencente a José Miguel 
de Sousa Alves.
o período de consulta pública decorrerá pelo 
prazo de 15 dias, contados a partir da data pu-
blicação do presente Aviso.
o processo n.º 3244/17 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)

D. AvISoS E EDITAIS
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Data de publicitação: 04/04/2018

D.2. EDiTaiS

EDT-CMVNG/2018/247
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 Códi-
go da Estrada, fica por este meio notificado ruI 
FILIpE DE ArAÚJo FLor BrITES, com última 
morada conhecida na rua Soares dos reis, 705 
1º - 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 21/02/2018, 
ao abrigo do art.º 164º do Código da Estrada, 
do Largo 14 de Maio, freguesia de Avintes, para 
o Estaleiro Municipal, sito na rua do passadou-
ro, Freguesia da Madalena, o veículo Ligeiro de 
passageiros, marca renault, modelo Megane, 
matrícula 13-32-GQ, por se encontrar estacio-
nado em infração ao art.º163º do Código da Es-
trada
Dispõe o notificado do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do 
presente Edital, para a reclamação do referido 
veículo, sob pena do mesmo ser considerado 

abandonado e adquirido pela Autarquia, con-
forme o previsto no n.º 4 do art.º 165.º do Có-
digo da Estrada, com as consequências daí re-
sultantes
E para constar se faz o presente Edital que vai 
ser afixado no escaparate do átrio dos paços 
do Concelho
proc. nº 125/DpM/vA/2018
N/ ref.ª: SAI-pMvNG/2018/1074
vila Nova de Gaia, 26-04-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 02/05/2018

EDT-CMVNG/2018/248
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 
AFoNSo GIL MorEIrA FoNSECA DE CASTro, 
com última morada conhecida na rua Laborim 
de Baixo, 765 – 2º - Mafamude, 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 
02/03/2018, ao abrigo do art.º 164º do Código 
da Estrada, da rua de Santa Luzia, freguesia de 
Mafamude, para o Estaleiro Municipal, sito na 
rua do passadouro, Freguesia da Madalena, o 
veículo Ligeiro de passageiros, marca renault, 
modelo Megane, matrícula 02-14-uG, por se en-
contrar 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 escaparate do átrio dos paços 
do Concelho
proc. nº 169/DpM/vA/2018
N/ ref.ª: SAI-pMvNG/2018/1073
vila Nova de Gaia, 26-04-2018
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Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 02/05/2018

EDT-CMVNG/2018/249
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 
MÓNICA ALEXANDrA TAvArES MANArTE 
ArEIAS, com última morada conhecida na rua 
rogério Sousa Santos, 23 1º E – oliveira do Dou-
ro, na qualidade de proprietária conforme cons-
ta na Conservatória 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 praceta das Ca-
vadas, freguesia de vilar de Andorinho, para o 
Estaleiro Municipal, sito na rua do passadou-
ro, Freguesia da Madalena, o veículo Ligeiro de 
passageiros, marca Seat, modelo Cordoba, ma-
trícula 68-32-DN, 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 138/DpM/vA/2018
N/ ref.ª: SAI-pMvNG/2018/1072
vila Nova de Gaia, 26-04-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 02/05/2018

EDT-CMVNG/2018/250
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-
go da Estrada fica por este meio notificada vIr-
GÍNIA DE JESuS rAIMuNDo, com última mo-
rada conhecida na praça Sousa Caldas, 157 h53 
– 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 23/02/2018, 
ao abrigo do art.º 164º do Código da Estrada, 
da Travessa José Mariani, freguesia de Santa 
Marinha, para o Estaleiro Municipal, sito na rua 
do passadouro, Freguesia da Madalena, o veí-
culo Ligeiro de passageiros, marca opel, mode-
lo Corsa, matrícula JT-69-45, 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 144/DpM/vA/2018
N/ ref.ª: SAI-pMvNG/2018/1075
vila Nova de Gaia, 26-04-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 02/05/2018

EDT-CMVNG/2018/251
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. 166º do Código 
da Estrada, fica por este meio notificado hEN-
rIQuE NICoLIChI LuIZ, com última morada co-
nhecida na rua Senhora da Luz nº192 4º Esq. 
Tras. - Cortegaça, 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 Travessa José Fontana, freguesia de Santa 
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Marinha, para o Estaleiro Municipal, sito na rua 
do passadouro, Freguesia da Madalena, o veí-
culo Ligeiro de passageiros, marca Ford, mode-
lo Fiesta, matrícula 50-32-CF, 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 
afixado no átrio dos paços do Concelho
proc. nº 142/DpM/vA/2018
N/ ref.ª: SAI-pMvNG/2018/1076
vila Nova de Gaia, 26-04-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 02/05/2018

EDT-CMVNG/2018/252
(proC.º N° 0002/2017- DEvS)

MANuEL ANToNIo CorrEIA MoNTEIro, ve-
reador da Câmara Municipal de vila Nova de 
Gaia, no uso das suas competências delegadas 
pelo Exmº. Senhor presidente da Câmara, por 
despacho n° 47/pCM/2017 de 27/10/2017.
FAZ SABEr nos termos da alínea d) do n°1 do 
artigo 112° do Código de procedimento Admi-
nistrativo aprovado pelo Dec. Lei n°4/2015 de 7 
de Janeiro e por este meio que, fica notificada 
a senhora Ivone Maria de oliveira, residente na 
rua António Luís Gomes, n° 60 hab. 2 3º Dt.º 
freguesia Mafamude, deste concelho, na quali-
dade de detentora de canídeo, em que relativa-
mente ao mesmo se constata:
- Ausência de registo e licenciamento.
- Défice de cuidados dispensados em termos 
de limpeza higiene do local de alojamento.
para no prazo de TrINTA DIAS:
- proceder ao registo do canídeo na respetiva 
Junta de freguesia da área de residência con-
forme o disposto no n.º 1 do artigo 2.° da por-
taria n.º 421/2004 de 24 de Abril, constituindo 
o seu incumprimento contra ordenação punível 
pela alínea a) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 14.° do 
Decreto-Lei n.º 314/2003 de 17 de Dezembro.

- prevê o n.º 1 do artigo 2.º da portaria n.º 
421/2004 de 24/04 (obrigatoriedade de regis-
to e licenciamento).
"os detentores de cães entre 3 e 6 meses de 
idade são obrigados a proceder ao seu registo 
e licenciamento na junta de freguesia da área 
do seu domicílio ou sede."
Deve ainda e de IMEDIATo diligenciar para que 
o local de alojamento e de circulação do animal 
seja diariamente objeto de limpeza e higieniza-
ção, de forma que daí não resulte riscos higio-
-sanitários e incomodidade para terceiros, nos 
termos do disposto no nº 1 do artigo 3º do D. L. 
nº 314/2003 de 17 de Dezembro.
• Prevê o n.º 1 do artigo 3.° do D.L. n.º 314/2003 
de 17/12 (Detenção de cães e gatos).
"o alojamento de cães e gatos em prédios urba-
nos, rústicos ou mistos, fica sempre condiciona-
do à existência de boas condições do mesmo e 
ausência de riscos higio-sanitários relativamen-
te à conspurcação ambiental e doenças trans-
missíveis ao homem,"
• Dispõe a alínea c) do n° 3 do artigo 14° do 
Decreto-Lei n° 314/2003 de 17/12 (Contraorde-
nações).
"Constitui contraordenação punível pelo dire-
tor-geral de veterinária, com coima cujo mon-
tante mínimo é de € 50,00 e máximo de € 
3.740,00 ou € 44.890,00, consoante o agente 
seja pessoa singular ou coletiva," "A permanên-
cia de cães e gatos em habitações e terrenos 
anexos em desrespeito pelas condições previs-
tas no artigo 3º"
Cumulativamente com as coimas previstas po-
derá ser aplicada a seguinte sanção acessória, 
consoante a gravidade da contraordenação e a 
culpa do agente (infrator) e conforme disposto 
na alínea a) do n° 1 do artigo 15° do Decreto-Lei 
n° 314/2003 de 17/12.
"pErDA A FAvor Do ESTADo de objetos e 
animais pertencentes ao agente (infrator) utili-
zados na prática do ato ilícito."
E para constar se faz o presente edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos locais de 
estilo.
vila Nova de Gaia, 11 de Abril de 2018
o vereador, Dr. Manuel António Correia Mon-
teiro
Data de publicitação: 02/05/2018
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EDT-CMVNG/2018/253
TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento de policia Municipal, no uso das 
competências subdelegadas pelo Exmo. Se-
nhor vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despa-
cho n.º 58/vMM/2017 de 09 de Novembro:
Faz saber, em cumprimento do n.º 3 do artigo 
166º do Código da Estrada, de que a polícia 
Municipal de vila Nova de Gaia removeu no dia 
08/03/2018, ao abrigo do art.º 164º do Código 
da Estrada, do Caminho do Espinheiro, fregue-
sia de Canidelo para o Estaleiro Municipal, sito 
na rua do passadouro, Freguesia da Madalena, 
o veículo Ligeiro de passageiros, de matrícula 
52-35-MJ, marca Seat, modelo Cordoba.
Dispõem os demais interessados do prazo de 
30 (trinta) dias, contados do dia seguinte ao 
da publicação do presente Edital, para a recla-
mação do referido veículo, sob pena do mesmo 
ser considerado abandonado e adquirido pela 
Autarquia, conforme o previsto no n.º 4 do art.º 
165.º do Código da Estrada, com as consequên-
cias daí resultantes.
E para constar se faz o presente Edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos lugares 
de estilo.
proc. nº 189/DpM/vA/2018
N/ ref.ª: SAI-pMvNG/2018/1047
vila Nova de Gaia, 20-04-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 02/05/2018

EDT-CMVNG/2018/254
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo  - ruA 
Do rEGATo, pEDroSo
Manuel António Correia Monteiro, vereador da 
Câmara Municipal de vila Nova de Gaia
TorNA pÚBLICo que, por deliberação da 
Exma. Câmara Municipal, tomada na reunião 
de 16 de abril de 2018, foi aprovada a seguinte 
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo:
rua do regato: Colocação de um sinal de trân-
sito B2 – STop – paragem obrigatória em cru-
zamentos ou entroncamentos, no cruzamento 
com a rua de Sanhoane
para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de Gaia, 02 de maio de 2018,
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.

Data de publicitação: 03/05/2018

EDT-CMVNG/2018/256
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo N.º 
10/08
(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 12 
de abril 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 alteração da licença de 
loteamento n.º 10/08 para os lotes 1, 2, 3, 4, 5 e 
6, requerido em nome de QuINTA SECA - So-
CIEDADE DE CoNSTruçÕES, LDA, que tem 
como objetivo:
a) Definição de piso -1 (facultativo) destinado a 
arrumos, área técnica e/ou garagem;
b) Alteração da área de implantação do lote 1 
de 87,02m2 para 87,10m2 e da área de constru-
ção de 138,04m2 para 156,70m2;
c) Alteração da área de implantação do lote 2 
de 97,72m2 para 83,95m2 e da área de constru-
ção de 138,04m2 para 153,05m2;
d) Alteração da área de implantação do lote 3 
de 98,05m2 para 84,65m2 e da área de cons-
trução de 138,04m2 para 153,75m2;
e) Alteração da área de implantação do lote 4 
de 115,95m2 para 115,45m2 e da área de cons-
trução de 138,04m2 para 166,00m2;
f) Alteração da área de implantação do lote 5 
de 125,86m2 para 137,75m2 e da área de cons-
trução de 161,70m2 para 174,30m2;
g) Alteração da área de implantação do lote 6 
de 110,63m2 para 103,10m2 e da área de cons-
trução de 161,70m2 para 180,25m2.
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.
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o processo n.º 5563/17 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: 03/05/2018

EDT-CMVNG/2018/257
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 
rICArDo ANDrÉ SANToS FErrEIrA, com 
última morada conhecida no Bairro dos pesca-
dores, BL L – Ent. 7 – r/C - Matosinhos, na qua-
lidade de proprietário conforme consta na Con-
servatória do registo de Automóveis, de que a 
polícia Municipal de vila Nova de Gaia removeu 
no dia 13/03/2018, ao abrigo do art.º 164º do 
Código da Estrada, da rua Quinta dos Cubos, 
freguesia de oliveira do Douro, para o Estaleiro 
Municipal, sito na rua do passadouro, Freguesia 
da Madalena, o veículo Ligeiro de passageiros, 
marca vW, modelo passat CL, matrícula 06-41-
GB, 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 escaparate do átrio dos paços 
do Concelho
proc. nº219/DpM/vA/2018
N/ ref.ª: SAI-pMvNG/2018/1090
vila Nova de Gaia, 02-05-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 03/05/2018

EDT-CMVNG/2018/258
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 ternos do art.º166 do Código 
da Estrada, fica por este meio notificado JoÃo 
pEDro NoGuEIrA A. oLIvEIrA, com última 
morada conhecida na praceta heitor Campos 
Monteiro, nº140 5º D – São Mamede Infesta, 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 26/02/2018, ao abrigo do art.º 
164º do Código da Estrada, da rua André de 
Castro, freguesia de Santa Marinha, para o Es-
taleiro Municipal, sito na rua do passadouro, 
Freguesia da Madalena, o veículo Ligeiro de 
passageiros, marca Fiat modelo punto, matrí-
cula 98-15-NF, 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 escaparate do átrio dos paços 
do Concelho
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proc. nº 155/DpM/vA/2018
N/ ref.ª: SAI-pMvNG/2018/1088
vila Nova de Gaia, 02-05-2018 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 03/05/2018

EDT-CMVNG/2018/262
Expropriação de 2 parcelas, sitas na união das 
Freguesias de Sta. Marinha e S. pedro da Afura-
da, do concelho de vila Nova de Gaia, destina-
das à dotação de Ligações Mecânicas no Cen-
tro histórico.

EDITAL
EXproprIAçÕES

Em Deliberação de Câmara de 08/01/2018, foi 
aprovada a resolução de expropriação com 
carácter de urgência das parcelas necessárias 
ao “Dotação de Ligações Mecânicas no Centro 
histórico”, 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: 04/05/2018

EDT-CMVNG/2018/263
Expropriação de 5 parcelas, sitas na união das 
Freguesias de Sta. Marinha e S. pedro da Afura-
da, do concelho de vila Nova de Gaia, destina-
das à Intervenção Integrada do Castelo de Gaia

EDITAL
EXproprIAçÕES

Em Deliberação de Câmara de 08/01/2018, foi 
aprovada a resolução de expropriação com ca-
rácter de urgência das parcelas necessárias ao 
“Intervenção Integrada do Castelo de Gaia”, 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.
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o presidente,(Eduardo vítor rodrigues)
Data de publicitação: 04/05/2018

EDT-CMVNG/2018/264
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo  - ruA 
ESCoLA QuINTA DoS CASTELoS, ArruA-
MENTo DE LIGAçÃo ENTrE A ruA DoS 
BoMBEIroS voLuNTÁrIoS DE CoIMBrÕES 
E A ruA DE MÁrIo LApA, uNIÃo DAS FrE-
GuESIAS DE SANTA MArINhA E S. pEDro DA 
AFurADA
Manuel António Correia Monteiro, vereador da 
Câmara Municipal de vila Nova de Gaia
TorNA pÚBLICo que, por deliberação da 
Exma. Câmara Municipal, tomada na reunião 
de 16 de abril de 2018, foi aprovada a seguinte 
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo:
Implementação da sinalização rodoviária con-
forme planta em anexo
para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de Gaia, 2 de maio de 2018, 
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 04/05/2018

EDT-CMVNG/2018/265
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 notificada 
SuSANA MANuELA pINTo MoNTEIro, com 
última morada conhecida na rua Delfim de 
Lima, 3405 – 3º Esq. - Canelas, na qualidade de 
proprietária conforme consta na Conservató-
ria do registo de Automóveis, de que a polí-
cia Municipal de vila Nova de Gaia removeu no 
dia 14/02/2018, ao abrigo do art.º 164º do Có-
digo da Estrada, da Travessa Manuel Marques 
Gomes, freguesia de Canidelo, para o Estaleiro 
Municipal, sito na rua do passadouro, Fregue-
sia da Madalena, o veículo Ligeiro de passagei-
ros, marca renault, modelo Twingo, matrícula 
39-22-ph, 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 no escaparate do átrio dos paços 
do Concelho
proc. nº118/DpM/vA/2018
N/ ref.ª: SAI-pMvNG/2018/1100
vila Nova de Gaia, 04-05-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 04/05/2018

EDT-CMVNG/2018/266
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 21/03/2018, ao abrigo da subde-
legação de competências constante do des-
pacho n. 47/pCM/2017 de 27 de outubro, o(s) 
proprietário(s), arrendatário(s), usufrutuário(s) 
e demais titulares de direitos reais sobre o ter-
reno/logradouro do prédio, sito na rua dos 
Chãos vermelhos, n.º 184, da freguesia de Ca-
nidelo, deste município, da intenção desta au-
toridade administrativa ordenar, a execução, a 
promover no prazo de 15 dias úteis, da limpeza 
da vegetação e demais resíduos, existentes no 
referido terreno, promovendo, entre outros, a 
proliferação de insetos e animais rastejantes, e 
constituindo, por conseguinte, um foco de insa-
lubridade e de insegurança (risco de incêndio) 
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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. 
Mais se notifica que, de acordo com o disposto 
nos art.º 121.º e 122.º, do Código de procedimento 
Administrativo, dispõe(m) de 10 dias úteis para 
apresentar as alegações, que entender(em) por 
convenientes, face ao teor da intenção, que ora 
lhe(s) veio a ser comunicada. 
Caso não sejam apresentadas alegações por 
escrito, no prazo de 10 dias úteis, a contar da 
presente notificação, a intenção agora comuni-
cada converter-se-ão em ordem efetiva, deven-
do cumprir com o determinado no prazo que 
lhe foi concedido. 
Mais se notifica que, após o decurso do prazo 
concedido para o efeito, e constatada a manu-
tenção da situação de insalubridade e insegu-
rança detetada, nos termos e para os efeitos do 
disposto no n.º 2 do art.º 149.º e ss. do DL n.º 
442/91, de 15 de novembro, alterado pelo DL n.º 
61/96, de 31/01, aplicável por força do disposto 
no art.º 6.º, do DL n.º 4/2015, de 07/01, será to-
mada posse administrativa do terreno com vis-
ta à execução coerciva dos trabalhos.
As quantias relativas às despesas realizadas no 
âmbito da execução coerciva, incluindo quais-
quer indemnizações ou sanções pecuniárias, 
que a administração tenha de suportar para o 
efeito, são de conta dos infratores. 
Ao prazo aqui fixado acresce uma dilação de 
30 dias. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(1245/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/2018/12187
vila Nova de Gaia, 04-09-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 04/05/2018

EDT-CMVNG/2018/267
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 
JoSÉ MArIA pINTo DE LIMA, com última mo-
rada conhecida na rua Coats & Clark, 238 2º 
Esq. - 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 02/03/2018, 
ao abrigo do art.º 164º do Código da Estrada, 
da rua Coats & Clark, freguesia de Mafamude, 
para o Estaleiro Municipal, sito na rua do pas-
sadouro, Freguesia da Madalena, o veículo Li-
geiro de passageiros, marca peugeot, modelo 
106, matrícula 59-14-EA, por se encontrar esta-
cionado 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 escaparate do átrio dos paços 
do Concelho
proc. nº168/DpM/vA/2018
N/ ref.ª: SAI-pMvNG/2018/1098
vila Nova de Gaia, 03-05-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 04/05/2018

EDT-CMVNG/2018/269
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 
BArBArA SoFIA SoArES BATISTA, com últi-
ma morada conhecida na praceta Diogo Mace-



83

 nº 91 | maio 2018 | Boletim municipal

avisos e editais

do, 97 r/c A – Santa Marinha, na qualidade de 
proprietária conforme consta na Conservató-
ria 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 praceta Adolfo Marques, fregue-
sia de Santa Marinha, para o Estaleiro Municipal, 
sito na rua do passadouro, Freguesia da Ma-
dalena, o veículo Ligeiro de passageiros, marca 
Ford, modelo Fiesta, matrícula 30-23-CC, 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. nº146/DpM/vA/2018
N/ ref.ª: SAI-pMvNG/2018/1099
vila Nova de Gaia, 03-05-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 04/05/2018

EDT-CMVNG/2018/270
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 
MArIA DE LurDES DE SouSA GoNçALvES, 
com última morada conhecida na rua Bela, 36 
– Foz do Douro, 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 22/02/2018, 
ao abrigo do art.º 164º do Código da Estrada, 
da rua Nova da Junqueira, freguesia da Mada-
lena, para o Estaleiro Municipal, sito na rua do 
passadouro, Freguesia da Madalena, o veículo 
Ligeiro de passageiros, marca  Fiat, modelo pa-
lio, matrícula 81-32-LE, por se encontrar esta-

cionado 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. nº128/DpM/vA/2018
N/ ref.ª: SAI-pMvNG/2018/1086
vila Nova de Gaia, 02-05-2018 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 04/05/2018

EDT-CMVNG/2018/273
(proC 120/SAL/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 despa-
cho n.º 58/vMM/2017, de 9 de novembro, do 
Senhor vereador do pelouro da Fiscalização Dr. 
Manuel Monteiro.
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 09/04/2018, 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 rua Salvador Brandão, nº 821, da união 
de Freguesias de Gulpilhares e valadares, deste 
município, da intenção desta autoridade admi-
nistrativa ordenar, a execução, a promover no 
prazo de 15 dias úteis, da limpeza da vegetação 
e demais resíduos, existentes no referido ter-
reno, promovendo, entre outros, a proliferação 
de insetos e animais rastejantes, e constituin-
do, por conseguinte, um foco de insalubridade 
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e de insegurança (risco de incêndio) no local, 
em violação do disposto nos artigos 33.º e 49.º, 
alínea b), ambos do regulamento Municipal de 
resíduos Sólidos urbanos e Limpeza pública 
de vila Nova de Gaia.
Com efeito, decorre do disposto no citado art.º 
33.º, que é proibida a existência de árvores, ar-
bustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou quais-
quer resíduos nos terrenos ou logradouros dos 
prédios rústicos ou urbanos quando constituam 
perigo de incêndio ou para a saúde pública, 
sendo que, de acordo com o disposto na alínea 
b) do art.º 49.º, do citado regulamento, consti-
tui contraordenação, passível de coima gradua-
da de uma vez até um máximo de cinco vezes o 
salário mínimo nacional.
resulta ademais, do disposto na alínea b) do 
art.º 49.º, do referido regulamento, que a ma-
nutenção em quintais, pátios, logradouros e 
terrenos contíguos ou próximos dos prédios, 
de árvores, arbustos, silvados, sebes ou resí-
duos de qualquer espécie, que possam consti-
tuir perigo de incêndio e ou de saúde pública, 
constitui infração contraordenacional, passível 
de coima graduada de uma vez até um máximo 
de cinco vezes o salário mínimo nacional.
Mais se notifica que, de acordo com o dispos-
to nos artigos 121.º e 122.º, do Código de pro-
cedimento Administrativo, dispõe(m) de 10 
dias úteis para apresentar as alegações, que 
entender(em) por convenientes, face ao teor da 
intenção, que ora lhe(s) veio a ser comunicada.
Caso não sejam apresentadas alegações por 
escrito, no prazo de 10 dias úteis, a contar da 
presente notificação, a intenção agora comuni-
cada converter-se-á automaticamente em or-
dem efetiva, devendo cumprir com o determi-
nado no prazo que lhe foi concedido.
Mais se notifica que, após o decurso do prazo 
concedido para o efeito, e constatada a manu-
tenção da situação de insalubridade e insegu-
rança detetada, nos termos e para os efeitos do 
disposto no n.º 2 do art.º 149.º e ss. do DL n.º 
442/91, de 15 de novembro, alterado pelo DL n.º 
61/96, de 31/01, aplicável por força do disposto 
no art.º 6.º, do DL n.º 4/2015, de 07/01, será to-
mada posse administrativa do terreno com vis-
ta à execução coerciva dos trabalhos.
As quantias relativas às despesas realizadas no 
âmbito da execução coerciva, incluindo quais-

quer indemnizações ou sanções pecuniárias, 
que a administração tenha de suportar para o 
efeito, são de conta dos infratores.
Ao prazo aqui fixado acresce uma dilação de 
30 dias.
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(120/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.
N/ ref.ª: INT-CMvNG/2018/12563
vila Nova de Gaia, 04-11-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 07/05/2018

EDT-CMVNG/2018/274
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 
NuNo MIGuEL FIrMo DoMINGuES DoS SAN-
ToS, com última morada conhecida na rua Dr. 
Francisco Sá Carneiro, 1440 1º D FrT - Mafa-
mude, na qualidade de proprietário conforme 
consta na Conservatória do registo de Auto-
móveis, de que a polícia Municipal de vila Nova 
de Gaia removeu no dia 12/02/2018, ao abrigo 
do art.º 164º do Código da Estrada, da rua Ilídio 
Sardoeira, freguesia de Santa Marinha, para o 
Estaleiro Municipal, sito na rua do passadou-
ro, Freguesia da Madalena, o veículo Ligeiro de 
passageiros, marca peugeot, modelo 106, ma-
trícula 43-83-IE, 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 escaparate do átrio dos paços 
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do Concelho
proc. nº109/DpM/vA/2018
N/ ref.ª: SAI-pMvNG/2018/1079
vila Nova de Gaia, 28-04-2018 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 07/05/2018

EDT-CMVNG/2018/275
(proC. 116/SAL/2018)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de Gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 
do nº.1 e nº.3, do art. 112º do Código de procedi-
mento Administrativo (aprovado pelo Decreto-
-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da afixa-
ção do presente Edital, e em cumprimento do 
despacho proferido pelo Senhor vereador do 
pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Manuel 
Monteiro, em 21 de março de 2018, ao abrigo da 
subdelegação de competências constante 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 ter-
reno, sito no Gaveto da rua dos regadios com 
a Travessa dos regadios e confinante com nº 
60, da união de Freguesias de Gulpilhares e va-
ladares, deste município, da intenção desta au-
toridade administrativa ordenar, a execução, a 
promover no prazo de 15 dias úteis, da limpeza 
da vegetação e demais resíduos, existentes no 
referido terreno, promovendo, entre outros, a 
proliferação de insetos e animais rastejantes, e 
constituindo, por conseguinte, um foco de insa-
lubridade e de insegurança (risco de incêndio) 
no local, em violação do disposto no art.º 33.º 
do regulamento Municipal de resíduos Sólidos 
urbanos e Limpeza pública do Município de 
vila Nova de Gaia. 
Com efeito, decorre do disposto no citado art.º 

33.º, que é proibida a existência de árvores, ar-
bustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou quais-
quer resíduos nos terrenos ou logradouros dos 
prédios rústicos ou urbanos quando constituam 
perigo de incêndio ou para a saúde pública, 
sendo que, de acordo com o disposto na alínea 
b) do art.º 49.º, do citado regulamento, consti-
tui contraordenação, passível de coima gradua-
da de uma vez até um máximo de cinco vezes o 
salário mínimo nacional. 
Mais se notifica que, de acordo com o dispos-
to nos art.ºs 121.º e 122.º, do Código de pro-
cedimento Administrativo, dispõe(m) de 10 
dias úteis para apresentar as alegações, que 
entender(em) por convenientes, face ao teor da 
intenção, que ora lhe(s) veio a ser comunicada. 
Caso não sejam apresentadas alegações por 
escrito, no prazo de 10 dias úteis, a contar da 
presente notificação, a intenção agora comuni-
cada converter-se-á em ordem efetiva, deven-
do cumprir com o determinado no prazo que 
lhe foi concedido. 
Mais se notifica que, após o decurso do prazo 
concedido para o efeito, e constatada a manu-
tenção da situação de insalubridade e insegu-
rança detetada, nos termos e para os efeitos do 
disposto no n.º 2 do art.º 149.º e ss. do DL n.º 
442/91, de 15 de novembro, alterado pelo DL n.º 
61/96, de 31/01, aplicável por força do disposto 
no art.º 6.º, do DL n.º 4/2015, de 07/01, será to-
mada posse administrativa do terreno com vis-
ta à execução coerciva dos trabalhos.
As quantias relativas às despesas realizadas no 
âmbito da execução coerciva, incluindo quais-
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 nº2, do art.º do DL 
124/2006, de 28/06 e no período referido no 
nº1, do art.º153, da lei nº 114/2017, de 29/12, (até 
15 de março de 2018) proceder à execução das 
competentes faixas de gestão de combustível, 
isto sob pena de constatado a respetiva inexe-
cução, proceder esta autoridade administrativa, 
de forma coerciva e com custos a seu cargo, á 
sua realização. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
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(116/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/2018/11601
vila Nova de Gaia, 04-04-2018 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 07/05/2018

EDT-CMVNG/2018/276
(proC. 1357/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 29/03/2018, 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 imóvel, sito na Escadas da Deve-
sinha, nº 77, da freguesia de oliveira do Douro, 
deste município, da intenção desta autoridade 
administrativa ordenar, a execução, a promover 
no prazo de 15 dias úteis, da limpeza da vege-
tação e demais resíduos, existentes no referido 
terreno, promovendo, entre outros, a prolifera-
ção de insetos e animais rastejantes, e consti-
tuindo, por conseguinte, um foco de insalubri-

dade e de insegurança (risco de incêndio) no 
local, em violação do disposto nos artigos 33.º 
e 49.º, alínea b), ambos do regulamento Muni-
cipal de resíduos Sólidos urbanos e Limpeza 
pública de vila Nova de Gaia. 
Com efeito, decorre do disposto no citado art.º 
33.º, que é proibida a existência de árvores, ar-
bustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou quais-
quer resíduos nos terrenos ou logradouros dos 
prédios rústicos ou urbanos quando constituam 
perigo de incêndio ou para a saúde pública, 
sendo que, de acordo com o disposto na alínea 
b) do art.º 49.º, do citado regulamento, consti-
tui contraordenação, passível de coima gradua-
da de uma vez até um máximo de cinco vezes o 
salário mínimo nacional. 
resulta ademais, do disposto na alínea b) do 
art.º 49.º, do referido regulamento, que a ma-
nutenção em quintais, pátios, logradouros e 
terrenos contíguos ou próximos dos prédios, 
de árvores, arbustos, silvados, sebes ou resí-
duos de qualquer espécie, que possam consti-
tuir perigo de incêndio e ou de saúde pública, 
constitui infração contraordenacional, passível 
de coima graduada de uma vez até um máximo 
de cinco vezes o salário mínimo nacional. 
Mais se notifica que, de acordo com o dispos-
to nos artigos 121.º e 122.º, do Código de pro-
cedimento Administrativo, dispõe(m) de 10 
dias úteis para apresentar as alegações, que 
entender(em) por convenientes, face ao teor da 
intenção, que ora lhe(s) veio a ser comunicada. 
Caso não sejam apresentadas alegações por 
escrito, no prazo de 10 dias úteis, a contar da 
presente notificação, a intenção agora comuni-
cada converter-se-á automaticamente em or-
dem efetiva, devendo cumprir com o determi-
nado no prazo que lhe foi concedido. 
Mais se notifica que, após o decurso do prazo 
concedido para o efeito, e constatada a manu-
tenção da situação de insalubridade e insegu-
rança detetada, nos termos e para os efeitos do 
disposto no n.º 2 do art.º 149.º e ss. do DL n.º 
442/91, de 15 de novembro, alterado pelo DL n.º 
61/96, de 31/01, aplicável por força do disposto 
no art.º 6.º, do DL n.º 4/2015, de 07/01, será to-
mada posse administrativa do terreno com vis-
ta à execução coerciva dos trabalhos. 
As quantias relativas às despesas realizadas no 
âmbito da execução coerciva, incluindo quais-
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quer indemnizações ou sanções pecuniárias, 
que a administração tenha de suportar para o 
efeito, são de conta dos infratores. 
Ao prazo aqui fixado acresce uma dilação de 
30 dias. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(1357/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/2018/11850
vila Nova de Gaia, 04-06-2018 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 07/05/2018

EDT-CMVNG/2018/277
(proC. 1030/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 06/03/2018, 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 na rua Fernão Men-
des pinto, s/n.º, entre os n.ºs 52 (freguesia de 

Arcozelo ) e n.º 190, da união de freguesias de 
Gulpilhares e valadares, deste Município, da 
intenção desta autoridade administrativa or-
denar, a execução, a promover no prazo de 15 
dias úteis, da limpeza da grande densidade de 
vegetação, constituída essencialmente, por ár-
vores, arbustos, plumas, silvados, balsas, lixos e 
demais resíduos, existentes no referido terreno, 
promovendo, entre outros, a proliferação de in-
setos e animais rastejantes, e constituindo, por 
conseguinte, um foco de insalubridade e de in-
segurança (risco de incêndio) no local, em vio-
lação do disposto no art.º 33.º do regulamento 
Municipal de resíduos Sólidos urbanos e Lim-
peza pública do Município de vila Nova de Gaia. 
Com efeito, decorre do disposto no citado art.º 
33.º, que é proibida a existência de árvores, ar-
bustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou quais-
quer resíduos nos terrenos ou logradouros dos 
prédios rústicos ou urbanos quando constituam 
perigo de incêndio ou para a saúde pública, 
sendo que, de acordo com o disposto na alínea 
b) do art.º 49.º, do citado regulamento, consti-
tui contraordenação, passível de coima gradua-
da de uma vez até um máximo de cinco vezes o 
salário mínimo nacional. 
Mais se notifica que, de acordo com o dispos-
to nos art.ºs 121.º e 122.º, do Código de pro-
cedimento Administrativo, dispõe(m) de 10 
dias úteis para apresentar as alegações, que 
entender(em) por convenientes, face ao teor da 
intenção, que ora lhe(s) veio a ser comunicada. 
Caso não sejam apresentadas alegações por 
escrito, no prazo de 10 dias úteis, a contar da 
presente notificação, a intenção converter-se-á 
em ordem efetiva, devendo cumprir com o de-
terminado no prazo que lhe foi concedido. 
Mais se notifica que, após o decurso do prazo 
concedido para o efeito, e constatada a manu-
tenção da situação de insalubridade e insegu-
rança 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 nos 
termos do disposto no n.º 2, do art.º 15.º do De-
creto Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, e no pe-
ríodo referido no n.º 1, do art.º 153º, da Lei n.º 
114/2017 de 29 de dezembro ( até 15 de março 
de 2018 ), proceder à execução das competen-
tes faixas de gestão de combustível, isto sob 
pena de constatada a respetiva inexecução, 
promover esta autoridade administrativa, por 
último, de forma coerciva e com custos a seu 
cargo à respetiva realização.
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(1030/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/2018/11432
vila Nova de Gaia, 04-03-2018 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 07/05/2018

EDT-CMVNG/2018/283
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo  - ruA 
proFESSor urBANo DE MourA, vIA ENG.º 
EDGAr CArDoSo, FrEGuESIA DA uNIÃo 
DAS FrEGuESIAS DE SANTA MArINhA E SÃo 
pEDro DA AFurADA
MANuEL ANTÓNIo CorrEIA MoNTEIro, vE-
rEADor DA CâMArA MuNICIpAL DE vILA 
NovA DE GAIA, 
TorNA pÚBLICo que, por deliberação da 
Exma. Câmara Municipal, tomada na reunião 
de 16 de abril de 2018, foi aprovada a seguinte 
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo:
Execução a título experimental por 3 meses, do 
seguinte:
1 – Implementação de dois sentidos de circu-
lação na rua professor urbano de Moura, no 
troço compreendido entre a rua Doutor Cos-

ta Matos e a saída da via Eng.º Edgar Cardoso, 
conforme as duas folhas em anexo
2 - reativação da saída proveniente da via 
Eng.º Edgar Cardoso, que faz a ligação à rua 
professor urbano de Moura, conforme as duas 
folhas em anexo
para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de Gaia, 7 de maio de 2018
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Data de publicitação: 09/05/2018

EDT-CMVNG/2018/284
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 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 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, 4 de maio de 2018.
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 10/05/2018

EDT-CMVNG/2018/285
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
TorNA pÚBLICo que a próxima reunião pú-
blica vai ter lugar no dia 21 de maio de 2018, 
segunda-feira, pelas 16,00 horas.
Nos termos do disposto no artigo 7.º do regi-
mento da Câmara Municipal de vila Nova de 
Gaia, aprovado em reunião de 25 de outubro 
de 2013, os Munícipes interessados em intervir 
no período aberto ao público, devem inscrever-
-se na receção da Câmara até às 17 horas da 
terça-feira imediatamente anterior à reunião 
pública agendada para aquele dia 21.05.2018.
E para constar se lavrou o presente Edital que 
vai ser afixado no átrio Municipal.
vila Nova de Gaia, 07 de maio de 2018.
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 14/05/2018

EDT-CMVNG/2018/286
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 10 respeitante 
à reunião ordinária realizada no dia 7 de maio 
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, 14 de maio de 2018.
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 14/05/2018

EDT-CMVNG/2018/287
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-
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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 
FErNANDo DoS rEIS MAChADo, com última 
morada conhecida na rua de Santarém, 125 
1ºEsq.º - Santa Marinha, na qualidade de pro-
prietário conforme consta na Conservatória do 
registo de Automóveis, de que a polícia Mu-
nicipal de vila Nova de Gaia removeu no dia 
01/03/2018, ao abrigo do art.º 164º do Código 
da Estrada, da Travessa Capitão ribeiro, fregue-
sia de Santa Marinha, para o Estaleiro Municipal, 
sito na rua do passadouro, Freguesia da Ma-
dalena, o veículo Ligeiro de passageiros, marca 
Mitsubishi, modelo Colt, matrícula 93-48-LN, 
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 escaparate do átrio dos paços 
do Concelho
proc. nº164/DpM/vA/2018
N/ ref.ª: SAI-pMvNG/2018/1115
vila Nova de Gaia, 09-05-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 15/05/2018

EDT-CMVNG/2018/288
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 
JoAQuINA BrÍGIDA BArBoSA DA SILvA, com 
última morada conhecida na rua Adriano Cor-
reia de oliveira, 164 1º Esq. Tras. - Canidelo, 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 09/03/2018, ao abrigo do art.º 

164º do Código da Estrada, da Travessa de Sal-
gueiros, freguesia de Canidelo, para o Estaleiro 
Municipal, sito na rua do passadouro, Freguesia 
da Madalena, o veículo Ligeiro de passageiros, 
marca Fiat, modelo Marea, matrícula 38-50-
MM, 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. nº205/DpM/vA/2018
N/ ref.ª: SAI-pMvNG/2018/1116
vila Nova de Gaia, 09-05-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 15/05/2018

EDT-CMVNG/2018/289
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 
MANuEL ANTÓNIo DA SILvA ALvADIA, com 
última morada conhecida na rua da pedra Es-
cusa - Canidelo, 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 26/02/2018, 
ao abrigo do art.º 164º do Código da Estrada, 
da rua da pedra Escusa, freguesia de Canide-
lo, para o Estaleiro Municipal, sito na rua do 
passadouro, Freguesia da Madalena, o veículo 
Ligeiro de passageiros, marca honda, modelo 
Concerto, matrícula 15-35-Dp, 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 



91

 nº 91 | maio 2018 | Boletim municipal

avisos e editais

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. nº148/DpM/vA/2018
N/ ref.ª: SAI-pMvNG/2018/1101
vila Nova de Gaia, 04-05-2018

EDT-CMVNG/2018/290
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 
MIGuEL ArCANJo GoMES LopES, com última 
morada conhecida na rua Adriano Correia de 
oliveira, 164 8º Dt.º tras - Madalena, 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 08/03/2018, ao abrigo do art.º 164º do 
Código da Estrada, da rua do Espinheiro, fre-
guesia de Canidelo, para o Estaleiro Municipal, 
sito na rua do passadouro, Freguesia da Ma-
dalena, o veículo Ligeiro de passageiros, mar-
ca vW, modelo polo, matrícula 16-26-pF, 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 escaparate do átrio dos paços 
do Concelho
proc. nº191/DpM/vA/2018
N/ ref.ª: SAI-pMvNG/2018/1102
vila Nova de Gaia, 04-05-2018 

EDT-CMVNG/2018/291
(proC. 984/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 21/03/2018, ao abrigo da subde-
legação de competências constante do des-
pacho n. 47/pCM/2017 de 27 de outubro, o(s) 
proprietário(s), arrendatário(s), usufrutuário(s) 
e demais titulares de direitos reais sobre o ter-
reno, sito na rua da Cunha, em frente ao n.º 
483, na freguesia de Avintes, deste município, 
da intenção desta autoridade administrativa or-
denar, a execução, a promover no prazo de 15 
dias úteis, da limpeza da vegetação e demais 
resíduos, existentes no referido terreno, promo-
vendo, entre outros, a proliferação de insetos e 
animais rastejantes, e constituindo, por conse-
guinte, um foco de insalubridade e de insegu-
rança (risco de incêndio) no local, em violação 
do disposto no art.º 33º, 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.
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Mais se notifica que, de acordo com o dispos-
to nos art.ºs 121.º e 122.º, do Código de pro-
cedimento Administrativo, dispõe(m) de 10 
dias úteis para apresentar as alegações, que 
entender(em) por convenientes, face ao teor da 
intenção, que ora lhe(s) veio a ser comunicada. 
Caso não sejam apresentadas alegações por 
escrito, no prazo de 10 dias úteis, a contar da 
presente notificação, a intenção agora comuni-
cada torna-se efetiva, devendo cumprir com o 
determinado no prazo que lhe foi concedido.
Mais se notifica que, após o decurso do prazo 
concedido para o efeito, e constatada a manu-
tenção da situação de insalubridade e insegu-
rança detetada, nos termos e para os efeitos do 
disposto no n.º 2 do art.º 149.º e ss. do DL n.º 
442/91, de 15 de novembro, alterado pelo DL n.º 
61/96, de 31/01, aplicável por força do disposto 
no art.º 6.º, do DL n.º 4/2015, de 07/01, será to-
mada posse administrativa do terreno com vis-
ta à execução coerciva dos trabalhos. 
As quantias relativas às despesas realizadas no 
âmbito da execução coerciva, incluindo quais-
quer indemnizações ou sanções pecuniárias, 
que a administração tenha de suportar para o 
efeito, são de conta dos infratores. 
Ao prazo aqui fixado acresce uma dilação de 
30 dias. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(984/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/2018/11666
vila Nova de Gaia, 04-05-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 15/05/2018

EDT-CMVNG/2018/293
(proC. 1472/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 29/03/2018, 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 de Baiza, junto 
ao nº 248, da freguesia de vilar de Andorinho, 
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, nomeadamente arbustos, silvas e ou-
tras variedades de plantas daninhas e infestan-
tes, promovendo, entre outros, a proliferação 
de insetos e animais rastejantes, e constituin-
do, por conseguinte, um foco de insalubridade 
e de insegurança (risco de incêndio) no local, 
em violação do disposto nos artigos 33.º e 49.º, 
alínea b), ambos do regulamento Municipal de 
resíduos Sólidos urbanos e Limpeza pública 
de vila Nova de Gaia. 
Com efeito, decorre do disposto no citado art.º 
33.º, que é proibida a existência de árvores, ar-
bustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou quais-
quer resíduos nos terrenos ou logradouros dos 
prédios rústicos ou urbanos quando constituam 
perigo de incêndio ou para a saúde pública, 
sendo que, de acordo com o disposto na alínea 
b) do art.º 49.º, do citado regulamento, consti-
tui contraordenação, passível de coima gradua-
da de uma vez até um máximo de cinco vezes o 
salário mínimo nacional. 
resulta ademais, do disposto na alínea b) do 
art.º 49.º, do referido regulamento, que a ma-
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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 torna-se efetiva, devendo cumprir com o 
determinado no prazo que lhe foi concedido.
Mais se notifica que, após o decurso do prazo 
concedido para o efeito, e constatada a manu-
tenção da situação de insalubridade e insegu-
rança detetada, nos termos e para os efeitos do 
disposto no n.º 2 do art.º 149.º e ss. do DL n.º 
442/91, de 15 de novembro, alterado pelo DL n.º 
61/96, de 31/01, aplicável por força do disposto 
no art.º 6.º, do DL n.º 4/2015, de 07/01, será to-
mada posse administrativa do terreno com vis-
ta à execução coerciva dos trabalhos. 
As quantias relativas às despesas realizadas no 
âmbito da execução coerciva, incluindo quais-
quer indemnizações ou sanções pecuniárias, 
que a administração tenha de suportar para o 
efeito, são de conta dos infratores. 
Ao prazo aqui fixado acresce uma dilação de 
30 dias. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(1472/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/2018/11746
vila Nova de Gaia, 04-05-2018 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 

Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 15/05/2018

EDT-CMVNG/2018/294
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo  - TrA-
vESSA DA rApoSA, pEDroSo  
Manuel António Correia Monteiro, vereador da 
Câmara Municipal de vila Nova de Gaia
TorNA pÚBLICo que, por deliberação da 
Exma. Câmara Municipal, tomada na reunião de 
16 de abri de 2018, foi aprovada a seguinte poS-
TurA MuNICIpAL DE TrâNSITo:
Travessa da raposa – Implementação de sen-
tido único de circulação automóvel, sentido 
oeste-este
para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de Gaia, 08 de maio de 2018
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 16/05/2018

EDT-CMVNG/2018/295
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 4/95
(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 
3 de maio 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 licen-
ça de loteamento n.º 4/95 para o lote n.º 172, 
requerido em nome de BELMIrA roDrIGuES 
DE oLIvEIrA MArQuES, que tem como obje-
tivo a alteração da área do lote, de 388m2 para 
428,85m2, resultante da realização de levanta-
mento topográfico e a definição de anexo, des-
tinado a garagem, com 73,20m2. 
para efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
27.º ficam os proprietários dos lotes constantes 
do referido alvará de loteamento notificados 
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para se pronunciarem sobre a alteração indica-
da, no prazo de 10 dias. 
o processo n.º 6380/17 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: 16/05/2018

EDT-CMVNG/2018/296
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 8 respeitante à reu-
nião 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 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, 14 de maio de 2018.
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 16/05/2018

EDT-CMVNG/2018/297
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 9 respeitante à reu-
nião 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 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, 14 de maio de 2018.
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 16/05/2018

EDT-CMVNG/2018/298
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 4 
de maio 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 alteração da licença de 
loteamento n.º 11/02 para o lote n.º 16, requeri-
do em nome de CITY FEIrA – INvESTIMENToS 
IMoBILIÁrIoS, Lda, que tem como objetivo a 
eliminação da sub-cave (piso -2). 
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-



95

 nº 91 | maio 2018 | Boletim municipal

avisos e editais

da, no prazo de 10 dias.
o processo n.º 6690/17 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: 16/05/2018

EDT-CMVNG/2018/299
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo  - ruA 
JuIZ MArGArIDo pAChECo, CANELAS
Manuel António Correia Monteiro, vereador da 
Câmara Municipal de vila Nova de Gaia
TorNA pÚBLICo que, por deliberação da 
Exma. Câmara Municipal, tomada na reunião 
pública de 16 de abril de 2018, foi aprovada a 
seguinte poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo:
ESTACIoNAMENTo proIBIDo (esquema em 
anexo)
para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de Gaia, 10 de maio de 2018
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 17/05/2018

EDT-CMVNG/2018/300
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 
FrANCISCo JoSÉ roMBA oLIvEIrA CoNCEI-
çÃo SIMÕES, com última morada conhecida na 
rua prof. rui Luis Gomes, 41 8º 2 - 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 22/03/2018, ao abrigo do art.º 
164º do Código da Estrada, do parque do hiper-
-Mercado Continente, freguesia de Santa Mari-
nha, para o Estaleiro Municipal, sito na rua do 
passadouro, Freguesia da Madalena, o veículo 
Ligeiro de passageiros, marca opel, modelo As-
tra, matrícula 66-28-po, por se encontrar esta-
cionado 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 escaparate do átrio dos paços 
do Concelho
proc. nº238/DpM/vA/2018
N/ ref.ª: SAI-pMvNG/2018/1121
vila Nova de Gaia, 10-05-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 17/05/2018

EDT-CMVNG/2018/302
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo  - ruA 
Do LAMEIro (Entroncamento com rua 25 
Abril), ruA NoSSA SENhorA Do LIvrAMEN-
To (Entroncamento com rua De São Mamede), 
ruA DE CASTELhÃES (Entroncamento rua 
Coutos), na união de Freguesias de SErZEDo 
e pEroSINho
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 
pública de 16 de abril de 2018, foi aprovada a 
seguinte poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo:
pArAGEM oBrIGATÓrIo - STop (esquema em 
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anexo)
para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de Gaia, 10 de maio de 2018
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 17/05/2018

EDT-CMVNG/2018/303
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 
KhouBEB oThMANI, com última morada co-
nhecida na rua Escadas de S. paio, 148 - Ca-
nidelo, na qualidade de proprietário conforme 
consta na Conservatória do registo de Auto-
móveis, de que a polícia Municipal de vila Nova 
de Gaia removeu no dia 23/02/2018, ao abrigo 
do art.º 164º do Código da Estrada, da rua Ma-
chado dos Santos, freguesia de Santa Marinha, 
para o Estaleiro Municipal, sito na rua do passa-
douro, Freguesia da Madalena, o veículo Ligeiro 
de passageiros, marca vW, modelo polo, ma-
trícula 87-13-Nh, 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 escaparate do átrio dos paços 
do Concelho
proc. nº141/DpM/vA/2018
N/ ref.ª: SAI-pMvNG/2018/1138
vila Nova de Gaia, 15-05-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 17/05/2018

EDT-CMVNG/2018/307
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 MA-
rIA JoSÉ DA SILvA GoMES, com última mora-
da conhecida na rua Senhor de Matosinhos, n.º 
325 – Santa Marinha, na qualidade de proprietá-
ria conforme consta na Conservatória do regis-
to de Automóveis, de que a polícia Municipal de 
vila Nova de Gaia removeu no dia 14/02/2018, 
ao abrigo do art.º 164º do Código da Estrada, 
da rua André de Castro, freguesia de Santa Ma-
rinha, para o Estaleiro Municipal, sito na rua do 
passadouro, Freguesia da Madalena, o veículo 
Ligeiro de Mercadorias, marca huNDAI, modelo 
h1, com a matrícula 64-25-uC, 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 num dos escaparates existentes no 
átrio dos paços do Concelho, e publicitado no 
Boletim Municipal.
proc. n.º 116/DpM/vA/2018
N/ ref.ª: SAI-pMvNG/2018/1159
vila Nova de Gaia, 18-05-2018 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 23/05/2018

EDT-CMVNG/2018/309
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 
“AroMAS ESQuECIDoS, LDA”, com última 
sede conhecida no Largo da Alfândega, n.º 20 
- porto, na qualidade de proprietária conforme 
consta na Conservatória do registo de Auto-
móveis, de que a polícia Municipal de vila Nova 
de Gaia removeu no dia 05/02/2018, ao abri-
go do art.º 164º do Código da Estrada, da rua 
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Caetano de Melo, freguesia de oliveira do Dou-
ro, para o Estaleiro Municipal, sito na rua do 
passadouro, Freguesia da Madalena, o veículo 
Ligeiro de passageiros, marca renault, modelo 
Megane, matrícula 19-Ev-79, 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 num dos escaparates existentes no 
átrio dos paços do Concelho, e publicitado no 
Boletim Municipal.
proc. n.º 060/DpM/vA/2018
 ref.ª: SAI-pMvNG/2018/1173
vila Nova de Gaia, 21-05-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 23/05/2018

EDT-CMVNG/2018/310
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 
BArBArA ALEXANDrA CoELho BESSA, com 
última morada conhecida na rua do Infante D. 
henrique, n.º 153 – 1.º Dt.º Águas Santas - Maia, 
na qualidade de proprietária 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, Fregue-
sia da Madalena, o veículo Ligeiro de passagei-
ros, marca renault, modelo 19, matrícula Xp-78-
12, 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 num dos escaparates existentes no 
átrio dos paços do Concelho, e publicitado no 
Boletim Municipal.
proc. n.º 071/DpM/vA/2018
N/ ref.ª: SAI-pMvNG/2018/1174
vila Nova de Gaia, 21-05-2018 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 23/05/2018

EDT-CMVNG/2018/311
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 ED-
GAr EMANuEL CArvALho CoSTA, com últi-
ma morada conhecida na rua Nagasaki, ent. 46 
– r/C Dt.º - Bairro do viso - porto, 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 31/01/2018, ao abrigo do art.º 164º do Códi-
go da Estrada, da rua Nuno Álvares, freguesia 
de Gulpilhares, para o Estaleiro Municipal, sito 
na rua do passadouro, Freguesia da Madalena, 
o veículo Ligeiro de Mercadorias, marca Fiat 
modelo punto van, matrícula 71-15-FT, 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 045/DpM/vA/2018
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N/ ref.ª: SAI-pMvNG/2018/1175
vila Nova de Gaia, 21-05-2018 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 23/05/2018

EDT-CMVNG/2018/312
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 AL-
FrEDo FErNANDo DA CoSTA TEIXEIrA, com 
última morada conhecida na rua João de Deus, 
n.º 42 – Apt 6 - Mafamude, 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 
27/02/2018, ao abrigo do art.º 164º do Código 
da Estrada, da rua ramalho ortigão, freguesia 
de Mafamude, para o Estaleiro Municipal, sito 
na rua do passadouro, Freguesia da Madale-
na, o veículo Ligeiro de passageiros, marca Fiat 
modelo uno, matrícula 67-13-DA, por se encon-
trar estacionado em infração ao art.º163º do Có-
digo 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 156/DpM/vA/2018
N/ ref.ª: SAI-pMvNG/2018/1176
vila Nova de Gaia, 21-05-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 23/05/2018

EDT-CMVNG/2018/314
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 ficam por este meio notificados 
os herdeiros de JoSÉ AuGuSTo MADEIrA vI-
NAGrE, residente que foi na rua da Encosta, 
n.º 8 – casa 1 – São pedro da Afurada, 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 Sol vida, freguesia 
de Canidelo, para o Estaleiro Municipal, sito na 
rua do passadouro, Freguesia da Madalena, o 
veículo Ligeiro de passageiros, marca vW, mo-
delo polo, com a matrícula 02-20-CQ, por se 
encontrar 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 num dos escaparates existentes no 
átrio dos paços do Concelho, e publicitado no 
Boletim Municipal.
proc. n.º 192/DpM/vA/2018
N/ ref.ª: SAI-pMvNG/2018/1158
vila Nova de Gaia, 18-05-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 23/05/2018

EDT-CMVNG/2018/315
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 
MAYArA DoS SANToS CArDoZo, com última 
morada conhecida na Travessa do Arco, n.º 87 
– bloco 2 – 1.º E - Frt. - Arcozelo, na qualidade 
de proprietária conforme consta na Conserva-
tória do registo de Automóveis, de que a po-
lícia Municipal de vila Nova de Gaia removeu 
no dia 05/02/2018, ao abrigo do art.º 164º do 
Código da Estrada, da rua do Arco, freguesia 
de Arcozelo, para o Estaleiro Municipal, sito na 
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rua do passadouro, Freguesia da Madalena, o 
veículo Ligeiro de passageiros, marca Nissan, 
modelo Micra, com a matrícula 20-32-FC, 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 num dos escaparates existentes no 
átrio dos paços do Concelho, e publicitado no 
Boletim Municipal.
proc. n.º 061/DpM/vA/2018
N/ ref.ª: SAI-pMvNG/2018/1172
vila Nova de Gaia, 21-05-2018 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 24/05/2018

EDT-CMVNG/2018/316
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 
ANABELA SouSA TEIXEIrA pINTo, com última 
morada conhecida na rua da Bélgica, n.º 1474 
– casa A – Alumiara - Canidelo, na qualidade de 
proprietária conforme consta na Conservató-
ria do registo de Automóveis, de que a polícia 
Municipal de vila Nova de Gaia removeu no dia 
09/03/2018, ao abrigo do art.º 164º do Código 
da Estrada, da rua António Ferreira Braga Jú-
nior, freguesia de Canidelo, para o Estaleiro Mu-
nicipal, sito na rua do passadouro, Freguesia 
da Madalena, o veículo Ligeiro de passageiros, 
marca opel, modelo Corsa, com a matrícula 25-
50-QC, por se encontrar estacionado em infra-
ção 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 escaparates existentes no átrio 
dos paços do Concelho, e publicitado no Bole-
tim Municipal.
proc. n.º 202/DpM/vA/2018
N/ ref.ª: SAI-pMvNG/2018/1164
vila Nova de Gaia, 18-05-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 24/05/2018

EDT-CMVNG/2018/318
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 notificados 
os herdeiros de AMADEu ALvES DA SILvA, 
residente que foi na rua do Mosteiro, n.º 333, 
Sandim, de que a polícia Municipal de vila Nova 
de Gaia removeu no dia 06/02/2018, ao abrigo 
do art.º 164º do Código da Estrada, da Traves-
sa do Lameiro, freguesia de oliveira do Douro, 
para o Estaleiro Municipal, sito na rua do pas-
sadouro, Freguesia da Madalena, o veículo Li-
geiro de passageiros, marca renault, modelo 21 
GTS, matrícula oG-17-78, por se encontrar esta-
cionado 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 num dos escaparates existentes no 
átrio dos paços do Concelho, e publicitado no 
Boletim Municipal.
proc. n.º 073/DpM/vA/2018
N/ ref.ª: SAI-pMvNG/2018/1155
vila Nova de Gaia, 18-05-2018 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
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Data de publicitação: 25/05/2018

EDT-CMVNG/2018/319
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 
“TEMproCopE – SoC. CoM. DE FErrAMEN-
TAS INDuSTrIAIS, LDA”, com última sede co-
nhecida na rua da presa da Saudade, n.º 251 
– armazém 6 – oliveira do Douro, na qualidade 
de proprietária conforme consta na Conserva-
tória do registo de Automóveis, de que a po-
lícia Municipal de vila Nova de Gaia removeu 
no dia 16/03/2018, ao abrigo do art.º 164º do 
Código da Estrada, da rua do Lendal, freguesia 
de Canelas, para o Estaleiro Municipal, sito na 
rua do passadouro, Freguesia da Madalena, o 
veículo Ligeiro de passageiros, marca Fiat mo-
delo punto, com a matrícula 82-83-ST, 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 num dos escaparates existentes no 
átrio dos paços do Concelho, e publicitado no 
Boletim Municipal.
proc. n.º 235/DpM/vA/2018
N/ ref.ª: SAI-pMvNG/2018/1163
vila Nova de Gaia, 18-05-2018 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 25/05/2018

EDT-CMVNG/2018/320
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 

FErNANDA ELISABETE LIMA DA FoNSECA, 
com última morada conhecida na rua da pre-
sa Nova, n.º 140 – C/2 - Grijó, na qualidade de 
proprietária conforme consta na Conservató-
ria do registo de Automóveis, de que a polícia 
Municipal de vila Nova de Gaia removeu no dia 
05/03/2018, ao abrigo do art.º 164º do Código 
da Estrada, da rua de Cadavão, freguesia de 
vilar do paraíso, para o Estaleiro Municipal, sito 
na rua do passadouro, Freguesia da Madalena, 
o veículo Ligeiro de passageiros, marca Ford 
modelo Focus, com a matrícula 65-17-pJ, 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 num dos escaparates existentes no 
átrio dos paços do Concelho, e publicitado no 
Boletim Municipal.
proc. n.º 172/DpM/vA/2018
N/ ref.ª: SAI-pMvNG/2018/1153
vila Nova de Gaia, 17-05-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 25/05/2018

EDT-CMVNG/2018/321
(proC.º N° 0059/2017- DEvS)

MANuEL ANTÓNIo CorrEIA MoNTEIro, ve-
reador da Câmara Municipal de vila Nova de 
Gaia, no uso das suas competências delegadas 
pelo Exmº. Senhor presidente da Câmara, por 
despacho n° 47/pCM/2017 de 27/10/2017. 
 
FAZ SABEr nos termos da alínea d) do n°1 do 
artigo 112° do Código de procedimento Admi-
nistrativo aprovado pelo Dec. Lei n°4/2015 de 
7 de Janeiro e por este meio que, fica notifica-
da a senhora Marta patrícia Carneiro Medeiros, 
residente na rua de Gramoinhos, n° 438 bloco 
B r/c esquerdo traseiras, freguesia de vilar do 
paraíso, deste concelho na qualidade de de-
tentora dos canídeos, em que relativamente ao 



101

 nº 91 | maio 2018 | Boletim municipal

avisos e editais

mesmo se constata:
- Ausência de registo e licenciamento.
- Défice de cuidados dispensados em termos 
de limpeza higiene do local de alojamento.
para no prazo de TrINTA DIAS:
- proceder ao registo dos canídeos na respetiva 
Junta de freguesia da área de residência con-
forme o disposto no n.º 1 do artigo 2.° da por-
taria n.º 421/2004 de 24 de Abril, constituindo 
o seu incumprimento contra ordenação punível 
pela alínea a) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 14.° do 
Decreto-Lei n.º 314/2003 de 17 de Dezembro.
• Prevê o n.º 1 do artigo 2.° da Portaria n.º 
421/2004 de 24/04 (obrigatoriedade de regis-
to e licenciamento) 
"os detentores de cães entre 3 e 6 meses de 
idade são obrigados a proceder ao seu registo 
e licenciamento na junta de freguesia da área 
do seu domicílio ou sede."
Deve ainda e de IMEDIATo diligenciar para que 
o local de alojamento e de circulação dos ani-
mais seja diariamente objeto de limpeza e hi-
gienização, de forma que daí não resulte riscos 
higio-sanitários e incomodidade para terceiros, 
nos termos do disposto no n° 1 do artigo 3o do 
D. L. n° 314/2003 de 17 de Dezembro.
• Prevê o n.º 1 do artigo 3.° do D.L. n.º 314/2003 
de 17/12 (Detenção de cães e gatos).
"o alojamento de cães e gatos em prédios urba-
nos, rústicos ou mistos, fica sempre condiciona-
do à existência de boas condições do mesmo e 
ausência de riscos hígio-sanitários relativamen-
te à conspurcação ambiental e doenças trans-
missíveis ao homem,"
• Dispõe a alínea c) do n° 3 do artigo 14° do 
Decreto-Lei n° 314/2003 de 17/12 (Contraorde-
nações).
"Constitui contraordenação punível pelo dire-
tor-geral de veterinária, com coima cujo mon-
tante mínimo é de € 50,00 e máximo de € 
3.740,00 ou € 44.890,00, consoante o agente 
seja pessoa singular ou coletiva,"
"A permanência de cães e gatos em habitações 
e terrenos anexos em desrespeito pelas condi-
ções previstas no artigo 3º"
Cumulativamente com as coimas previstas po-
derá ser aplicada a seguinte sanção acessória, 
consoante a gravidade da contraordenação e a 
culpa do agente (infrator) e conforme disposto 
na alínea a) do n° 1 do artigo 15° do Decreto-Lei 

n° 314/2003 de 17/12.
"pErDA A FAvor Do ESTADo de objetos e 
animais pertencentes ao agente (infrator) utili-
zados na prática do ato ilícito."
E para constar se faz o presente edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos locais de 
estilo.-
vila Nova de Gaia, 18 de Maio de 2018
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 25/05/2018

EDT-CMVNG/2018/322
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 rI-
CArDo MANuEL CorrEIA NITINGALE FLo-
rIANo, com última morada conhecida na rua 
Silva porto, n.º 343 – 2.º esq.º - porto, 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 08/02/2018, ao abrigo do art.º 164º do 
Código da Estrada, da rua das Arroteias, fre-
guesia de vilar de Andorinho, para o Estaleiro 
Municipal, sito na rua do passadouro, Freguesia 
da Madalena, o veículo Ligeiro de passageiros, 
marca BMW, modelo 318 IS, matrícula 47-29-EF, 
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 095/DpM/vA/2018 
N/ ref.ª: SAI-pMvNG/2018/1193
vila Nova de Gaia, 23-05-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 25/05/2018
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EDT-CMVNG/2018/323
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 notificados os 
hErDEIroS DE MArIA AurorA MIrANDA DE 
MENDoNçA, com última morada conhecida na 
rua da Bélgica, 742 - Canidelo, na qualidade de 
proprietária 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 Nova de Alvites, freguesia 
de Canidelo, para o Estaleiro Municipal, sito na 
rua do passadouro, Freguesia da Madalena, o 
veículo Ligeiro de passageiros, marca Alfa ro-
meo, modelo 156, matrícula 11-48-Lo, 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 e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos lugares 
de estilo 
proc. nº201/DpM/vA/2018
N/ ref.ª: SAI-pMvNG/2018/1135
vila Nova de Gaia, 14-05-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 28/05/2018

EDT-CMVNG/2018/324
Dr. TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Di-
retor do Departamento da polícia Municipal, 
da Câmara Municipal de vila Nova de Gaia, no 
uso das competências subdelegadas pelo des-
pacho n.º 58/vMM/2017, de 09 de Novembro, 
do Senhor vereador do pelouro da Fiscaliza-
ção Municipal e vistorias Administrativas, com 
competência subdelegada pelo despacho n.º 
47/pCM/2017, de 27 de outubro, do Senhor pre-
sidente da Câmara Municipal, com competência 

conferida por esta última, na reunião de 21 de 
outubro de 2017.
FAZ SABEr, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº 1 do artigo 112.º do Código de proce-
dimento Administrativo, aprovado pelo Decre-
to-Lei n.º 4/2015, de 7 de Janeiro, através da 
afixação do presente Edital, aos proprietários 
das edificações que integram o imóvel sito na 
Alameda do Cedro, Bloco B”, entradas n.is 1 e 
2, da freguesia de Mafamude e vilar do paraí-
so, desta cidade de vila Nova de Gaia, de que, 
no âmbito do processo Administrativo N.º 218/
vT/2017, foi pelo despacho do Senhor vereador 
do pelouro da Fiscalização Municipal e vistorias 
Administrativas, Dr. Manuel Monteiro, de 29 de 
março de 2018, proposta a decisão cujos ter-
mos e fundamentos, se passa a referir.
“Em 26.01.2018 foi realizada, por iniciativa ofi-
ciosa do Município, uma vistoria ao bloco B2, 
entradas n.os 1 e 2, sito na Alameda do Cedro, 
freguesia de Mafamude e vilar do paraíso, v. N. 
Gaia, mormente no que diz respeito a zonas co-
muns, nos termos e para os efeitos do dispos-
to nos artigos 89.º e seguintes do regime Ju-
rídico de urbanização e de Edificação (rJuE), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, na redação que lhe é conferida pela 
legislação subsequente.
Lavrou-se auto da mesma, para o qual se re-
mete. De acordo com o que nele se mostra re-
ferido, em matéria espacial, está em causa um 
imóvel implantado à face da via pública, cons-
tituído por dois corpos geminados, com entra-
das designadas por 1 e 2, composto por r/chão 
e 3 andares destinados a 16 habitações- 8 em 
cada corpo.--
Em matéria de conservação das respetivas es-
truturas, importa salientar, que após análise na 
sua generalidade e na sua especificidade das 
patologias elencadas pelos peritos se concluiu 
que as mesmas provocam insalubridade e inse-
gurança no local, prejudicando ainda o arranjo 
estético do imóvel vistoriado.
A situação fáctica observada enquadra-se des-
te modo, na previsão legal dos n.º 2 do art.º 
89.º do rJuE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de Dezembro, na redação que 
lhe é conferida pela legislação subsequente, 
preceito que confere a esta Câmara Municipal, 
a faculdade de, a todo o tempo, determinar a 
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execução de obras de conservação necessárias 
à correção de más condições de salubridade e/
ou segurança, ou à melhoria do arranjo estético 
dos edifícios.
Em face ao exposto, e após devida ponderação 
dos elementos instrutórios do processo, deverá, 
nos termos daquele enquadramento legal, com 
vista à correção das patologias assinaladas no 
auto de vistoria lavrado e da insalubridade e 
desarranjo estético por elas provocadas, com 
fundamento no mesmo e com base na presente 
informação, ser ordenada aos proprietários, no 
prazo máximo de máximo de 90 dias úteis, a 
execução dos seguintes trabalhos:
- Trabalhos a realizar por todos os proprietários
a) Fachadas
1. reparação do revestimento das fachadas, 
particularmente da fachada norte e na fachada 
nascente, face á existência de risco de desagre-
gação do betão sobre a via pública, de forma as 
garantir a segurança no local
c) Logradouro
2. reparação do muro de vedação, de forma a 
garantir a sua consolidação.
Nessa conformidade, ficam notificados, para, 
ao abrigo do disposto nos artigos n.ºs 121.º e 
122.º do Código de procedimento Administrati-
vo (CpA), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, 
de 07 de Janeiro, se pronunciarem por escrito, 
se assim o desejarem, sobre esta proposta de 
decisão, no prazo de quinze dias a contar da 
receção da presente notificação.
Mais se comunica, que no processo se encontra 
um anexo fotográfico ao auto de vistoria, que 
não é afixado juntamente com o presente EDI-
TAL
o referido despacho foi proferido ao abrigo da 
subdelegação de competências, atribuída pelo 
despacho n.º 47/pCM/2017, de 27 de outubro, 
do Senhor presidente da Câmara Municipal, 
com competência conferida por esta última na 
reunião de 21 de outubro de 2017.
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.-
N/ ref.ª: INT-CMvNG/2018/16919
vila Nova de Gaia, 14-05-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 28/05/2018

EDT-CMVNG/2018/326
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 
FrANCISCo MANuEL TEIXEIrA GuIMArÃES, 
com última morada conhecida na Travessa Arca 
de Noé, n.º 105 – r/c esq.º frt. - Canidelo, na qua-
lidade de proprietário conforme consta na Con-
servatória do registo de Automóveis, de que a 
polícia Municipal de vila Nova de Gaia removeu 
no dia 09/03/2018, ao abrigo do art.º 164º do 
Código da Estrada, da Travessa Arca de Noé, 
freguesia de Canidelo, para o Estaleiro Munici-
pal, sito na rua do passadouro, Freguesia da 
Madalena, o veículo Ligeiro de passageiros, 
marca Fiat modelo Tipo, com a matrícula uG-
95-51, por se encontrar estacionado em infra-
ção 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 207/DpM/vA/2018
N/ ref.ª: SAI-pMvNG/2018/1203
vila Nova de Gaia, 24-05-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 28/05/2018

EDT-CMVNG/2018/327
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 
CArLA SoFIA TEIXEIrA LoNGo, com última 
morada conhecida na rua heróis do ultramar, 
ent. 36 – 2.º Esq.º - Canidelo, na qualidade de 
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proprietária conforme consta na Conservató-
ria 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 La reole, freguesia de oli-
veira do Douro, para o Estaleiro Municipal, sito 
na rua do passadouro, Freguesia da Madalena, 
o veículo Ligeiro de passageiros, marca Fiat 
modelo punto, com a matrícula 07-87-pT, 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 num dos escaparates existentes no 
átrio dos paços do Concelho, e publicitado no 
Boletim Municipal.
proc. n.º 058/DpM/vA/2018
N/ ref.ª: SAI-pMvNG/2018/1201
vila Nova de Gaia, 24-05-2018 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 28/05/2018

EDT-CMVNG/2018/328
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 a 
firma “C J CAMpoS – uNIpESSoAL, LDA”, com 
última sede conhecida na rua do Corgo, n.º 
283 - Canidelo, 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 08/08/2016, 
ao abrigo do art.º 164º do Código da Estrada, 
da praceta Alves redol, freguesia de vilar de 
Andorinho, para o Estaleiro Municipal, sito na 
rua do passadouro, Freguesia da Madalena, 
o veículo Ligeiro de Mercadorias, marca opel, 
modelo Combo, matrícula 70-18-EG, por se en-
contrar 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 num dos escaparates existentes no 
átrio dos paços do Concelho, e publicitado no 
Boletim Municipal.
proc. n.º 093/DpM/vA/2018
N/ ref.ª: SAI-pMvNG/2018/1202
vila Nova de Gaia, 24-05-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 28/05/2018

EDT-CMVNG/2018/329
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 
“CAFÉS rIvoLI, LDA.”, com última sede conhe-
cida na rua do Bonjardim, n.º 120 – 3.º - sala 310 
- porto, na qualidade de proprietário conforme 
consta na Conservatória do registo de Auto-
móveis, de que a polícia Municipal de vila Nova 
de Gaia removeu no dia 12/01/2018, ao abrigo 
do art.º 164º do Código da Estrada, da rua Al-
fredo Marceneiro, Freguesia de vilar de Ando-
rinho, para o Estaleiro Municipal, sito na rua do 
passadouro, Freguesia da Madalena, o veículo 
Ligeiro de Mercadorias, marca renault, mode-
lo Trafic, matrícula 97-24-Ev, 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 
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ser afixado num dos escaparates existentes no 
átrio dos paços do Concelho, e publicitado no 
Boletim Municipal.
proc. n.º 008/DpM/vA/2018
N/ ref.ª: SAI-pMvNG/2018/1183
vila Nova de Gaia, 22-05-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 28/05/2018

EDT-CMVNG/2018/330
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 
IvAN FABIANo pErEIrA DAS SILvA, com úl-
tima morada conhecida na rua Norton de Ma-
tos, n.º 277 – 1.º - Gulpilhares, 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 
06/02/2018, ao abrigo do art.º 164º do Código 
da Estrada, da rua do Monte, freguesia de Gul-
pilhares,  para o Estaleiro Municipal, sito na rua 
do passadouro, Freguesia da Madalena, o veí-
culo Ligeiro de passageiros, marca BMW,  mo-
delo 316,  matrícula 76-56-AJ,  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 070/DpM/vA/2018
N/ ref.ª: SAI-pMvNG/2018/1199
vila Nova de Gaia, 23-05-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 28/05/2018

EDT-CMVNG/2018/331
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 
MArIA ANGELICA SA MEIrELES, com última 
morada conhecida na Av.ª João paulo II, n.º 816, 
ent. 2 1B - Arcozelo, na qualidade de proprietá-
ria conforme consta na Conservatória do regis-
to 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.ª João paulo II, freguesia de Arcozelo, para o 
Estaleiro Municipal, sito na rua do passadou-
ro, Freguesia da Madalena, o veículo Ligeiro de 
passageiros, marca peugeot, modelo 306, ma-
trícula 16-33-oL, 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 num dos escaparates existentes no 
átrio dos paços do Concelho, e publicitado no 
Boletim Municipal.
proc. n.º 065/DpM/vA/2018
N/ ref.ª: SAI-pMvNG/2018/1200
vila Nova de Gaia, 23-05-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 28/05/2018

EDT-CMVNG/2018/332
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 
rITA NETo SILvA, com última morada conhe-
cida na Avenida da república, n.º 2495 – São 
Félix da Marinha, na qualidade de proprietária 
conforme consta na Conservatória do registo 



Avisos e editAis

Nº 91 | mAio 2018 | BoLetim mUNiCiPAL

106

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 Avenida da república, freguesia de São Fé-
lix da Marinha, para o Estaleiro Municipal, sito 
na rua do passadouro, Freguesia da Madalena, 
o veículo Ligeiro de passageiros, marca Ford, 
modelo Fiesta, matrícula 51-47-Go, por se en-
contrar 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 num dos escaparates existentes no 
átrio dos paços do Concelho, e publicitado no 
Boletim Municipal.
proc. n.º 022/DpM/vA/2018
N/ ref.ª: SAI-pMvNG/2018/1198
vila Nova de Gaia, 28-05-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 28/05/2018

EDT-CMVNG/2018/334
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 
JoANA ANDrEIA MArTINS rIBEIro, com úl-
tima morada conhecida na rua particular Mon-
santo, 150 - porto, 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 Alvares, freguesia de Gulpilha-
res, para o Estaleiro Municipal, sito na rua do 
passadouro, Freguesia da Madalena, o veículo 
Ligeiro de passageiros, marca renault, modelo 
Megane Scenic, com a matrícula 63-41-pI, 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 num dos escaparates existentes no 
átrio dos paços do Concelho, e publicitado no 
Boletim Municipal.
proc. n.º 051/DpM/vA/2018
N/ ref.ª: SAI-pMvNG/2018/1197
vila Nova de Gaia, 23-05-2018 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 28/05/2018

EDT-CMVNG/2018/336
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 
“CoopErANDo GESTÃo E rECupErAçÃo 
DE ACTIvoS, LDA,” com última morada conhe-
cida na rua Industrial da urtigueira, n.º 44/56 – 
Canelas vNG, 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 31/01/2018, ao 
abrigo do art.º 164º do Código da Estrada, da 
rua da Devesa, freguesia de vilar de oliveira do 
Douro, para o Estaleiro Municipal, sito na rua 
do passadouro, Freguesia da Madalena, o veí-
culo Ligeiro de passageiros, marca Ford mode-
lo S-Max, matrícula 43-LC-89, 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 
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ser afixado num dos escaparates existentes no 
átrio dos paços do Concelho, e publicitado no 
Boletim Municipal.
proc. n.º 044/DpM/vA/2018
N/ ref.ª: SAI-pMvNG/2018/1147
vila Nova de Gaia, 17-05-2018 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 29/05/2018

EDT-CMVNG/2018/337
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 
pATrICIA DE SÁ MAIA, com última morada 
conhecida na rua da Serpente, 588 – vilar de 
Andorinho, 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 12/03/2018, ao 
abrigo do art.º 164º do Código da Estrada, da 
rua S. Salvador/rua da Serpente, freguesia de 
vilar de Andorinho, para o Estaleiro Municipal, 
sito na rua do passadouro, Freguesia da Ma-
dalena, o veículo Ligeiro de passageiros, marca 
renault, modelo Megane, matrícula 14-32-SD, 
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. nº214/DpM/vA/2018
N/ ref.ª: SAI-pMvNG/2018/1148
vila Nova de Gaia, 17-05-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 29/05/2018

EDT-CMVNG/2018/338
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 MA-
rIA AuGuSTA FErrEIrA CASTro, com última 
morada conhecida na rua de Goa, n.º 11 – 3.º 
Dt.º - Matosinhos, 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 07/03/2018, 
ao abrigo do art.º 164º do Código da Estrada, 
da rua Aureliano de Lima, freguesia de Mafa-
mude, para o Estaleiro Municipal, sito na rua do 
passadouro, Freguesia da Madalena, o veículo 
Ligeiro de passageiros, de marca Fiat modelo 
Seicento, matrícula 30-51-po, 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 num dos escaparates existentes no 
átrio dos paços do Concelho, e publicitado no 
Boletim Municipal.
proc. n.º 182/DpM/vA/2018
N/ ref.ª: SAI-pMvNG/2018/1149
vila Nova de Gaia, 17-05-2018 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 29/05/2018
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