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A.1. MINuTA DA ATA 13
reunião ordinária de 07.06.2018
Aos sete dias do mês de junho do ano de dois 
mil e dezoito, a Assembleia Municipal de vila 
Nova de gaia, reunida em Sessão ordinária, to-
mou as seguintes deliberações: 
1) Foram, no período de Antes da ordem do 
Dia, votados os seguintes documentos: 
a) Foi um voto de protesto, apresentado pelo 
grupo Municipal da CDu e subscrito por todos 
os grupos Municipais, “Contra o Encerramento 
dos Balcões da CgD de Arcozelo e grijó”, apro-
vado por unanimidade. 
b) Foi apresentado, pelo grupo Municipal da 
CDu, um voto de protesto à Câmara Municipal 
do porto “pela forma como organizou a prova 
do rali de portugal no dia 18 de maio, causan-
do desnecessárias dificuldades a milhares de 
pessoas”, rejeitado por Maioria, com 41 votos 
contra (20 do pS, 15 do grupo Municipal dos 
presidentes de Junta de Freguesia do pS, 06 do 
pSD), 05 abstenções (02 do CDS-pp, 02 do BE 
e 01 do pAN) e 02 votos a favor da CDu. 
c) Foi apresentada, pelo grupo Municipal do 
BE, uma Moção de recomendação sob a epí-
grafe “Alteração dos limites horários das gran-
des superfícies comerciais”, rejeitada por Maio-
ria, com 43 votos contra (20 do pS, 15 do grupo 
Municipal dos presidentes de Junta de Fregue-
sia do pS, 06 do pSD e 02 do CDS-pp) e 05 vo-
tos a favor (02 do BE, 02 da CDu e 01 do pAN). 
d) Foi apresentado, pelo grupo Municipal de 
presidentes de Junta de Freguesia do pS, um 
voto de Congratulação ao “Sporting Clube de 
Coimbrões, secção de Basquetebol Feminino, 
pela conquista da Taça Nacional de Sub-19””, 
aprovado por unanimidade. 
e) Foi apresentado, pelo grupo Municipal do 
pS, um voto de Congratulação ao “pintor An-
tónio Joaquim pelas comemorações do seu 93º 
aniversário”, aprovado por unanimidade. 
f) Foi apresentado, pelo grupo Municipal do 
pS, um voto de Congratulação “pela obra de 
requalificação da frente fluvial do rio Douro no 
Areinho de Avintes”, aprovado por Maioria, com 
08 abstenções (06 do pSD e 02 do CDS-pp) e 
40 votos a favor (20 do pS, 15 do grupo Muni-
cipal dos presidentes de Junta de Freguesia do 
pS, 02 do BE, 02 da CDu e 01 do pAN). 
g) Foi apresentado pelo grupo Municipal do 

pS, um voto de Congratulação “pela eleição de 
Eduardo vítor rodrigues como presidente do 
Conselho Metropolitano do porto e presidente 
da Assembleia geral do Turismo porto e Norte 
de portugal e de Albino pinto de Almeida como 
presidente da Direção da Associação Nacio-
nal das Assembleia Municipais”, aprovado por 
Maioria, com 10 abstenções (06 do pSD, 02 do 
CDS-pp e 02 da CDu) e 38 votos a favor (20 
do pS, 15 do grupo Municipal dos presidentes 
de Junta de Freguesia do pS, 02 do BE e 01 do 
pAN). 
h) Foi apresentado pelo grupo Municipal do pS, 
um voto de pesar “pelo falecimento do Senhor 
Cónego e Jornalista rui osório”, aprovado por 
unanimidade. 
i) Foi apresentado pelo grupo Municipal do pS, 
um voto de pesar “pelo falecimento do poeta 
Albano Dias Martins”, aprovado por unanimida-
de. 
j) Foi apresentado pelo grupo Municipal do pS, 
um voto de pesar “pelo falecimento de António 
Arnaut”, aprovado por unanimidade.
3) No período da ordem do Dia, foram tomadas 
as seguintes deliberações:
1) Foi o ponto 4.1 da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da proposta da Câmara Mu-
nicipal quanto à 1ª revisão ao orçamento de 
receita e Despesa – Ano financeiro de 2018”, 
aprovado por Maioria, com 13 abstenções (06 
do pSD, 02 do CDS-pp, 02 do BE, 02 da CDu e 
01 do pAN) e 35 votos a favor (20 do pS e 15 do 
grupo Municipal dos presidentes de Junta de 
Freguesia do pS). 
2) Foi o ponto 4.2. da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da proposta da Câmara Mu-
nicipal quanto à declaração de reconhecimento 
do relevante interesse público, nos termos do 
art.º 21.º do rJrEN, dos projetos “parque da 
ponte D. Luís I” e “passadiços de ligação entre a 
ponte D. Luis I e a ponte D. Maria pia”.”, aprova-
do por unanimidade. 
E, nada mais havendo a tratar, foi esta reunião 
dada por encerrada eram 00 horas e 01 minutos 
do dia 08 de junho de 2018, da qual se lavrou 
a presente Ata, a qual vai ser lida e assinada 
pela Senhora primeira Secretária e pelo Senhor 
presidente da Assembleia Municipal, e que foi 
aprovada por unanimidade. 
primeira Secretária, Carla patrícia Marques da 
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Silva 
presidente da Assembleia Municipal, Albino Al-
meida.

A.2. MINuTA DA ATA 14
reunião ordinária de 14.06.2018
Aos catorze dias do mês de junho do ano de 
dois mil e dezoito, a Assembleia Municipal de 
vila Nova de gaia, reunida em Sessão ordinária, 
tomou as seguintes deliberações: 
1) Foram as Atas nº 10 de 29.03.2018 e nº 11 de 
26.04.2018, aprovadas por unanimidade. 
2) Foi o ponto 4.3. da ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da proposta da Câmara 
Municipal quanto à Alteração do plano Diretor 
Municipal de vila Nova de gaia”, aprovado por 
Maioria, com 05 votos contra do pSD, 04 abs-
tenções (02 do CDS-pp e 02 da CDu) e 35 vo-
tos a favor (19 do pS e 13 do grupo Municipal 
dos presidentes de Junta de Freguesia do pS, 
02 do BE e 01 do pAN). o Senhor presidente 
da Junta de Freguesia de Serzedo e perosinho, 
João Morais de Sousa, ausentou-se do plenário 
e não participou da votação. 
3) A Assembleia Municipal tomou conhecimen-
to da “proposta da Câmara Municipal quanto 
ao pedido de Certidão em como o Imóvel sito 
na rua Calouste gulbenkian, nº. 188 2º andar, 
freguesia de oliveira do Douro se encontra in-
serida em área de reabilitação urbana, designa-
damente na Aru –Encostas do Douro, proc. n.º 
2881/16 CErT”, solicitado por Levi Alfeu gomes 
de Azevedo reigota Batista, referente ao ponto 
4.4. da ordem de Trabalhos. -
4) Foi o ponto 4.5. da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da proposta da Câmara Mu-
nicipal quanto à proposta do Charter da TDA 
– porto-gaia-Matosinhos Atlantic Front”, apro-
vado por Maioria, com 02 abstenções da CDu 
e 43 votos a favor (19 do pS, 14 do grupo Mu-
nicipal dos presidentes de Junta de Freguesia 
do pS, 05 do pSD, 02 do CDS-pp, 02 do BE e 01 
do pAN). 
5) Foram no ponto 4.6. da ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da proposta da Câmara 
Municipal quanto aos projetos de regulamen-
tos Municipais de vila Nova de gaia”, aprova-
dos os seguintes projetos de regulamentos 
Municipais: 
A) “regulamento Municipal da rede de hor-

tas urbanas do Município de vila Nova de gaia 
e respetiva nota justificativa”, aprovado por 
Maioria, com 02 votos contra da CDu, 09 abs-
tenções (05 do pSD, 02 do CDS-pp e 02 do BE) 
e 34 votos a favor (19 do pS, 14 do grupo Muni-
cipal dos presidentes de Junta de Freguesia do 
pS e 01 do pAN). 
B) regulamento Municipal para o Arrendamen-
to de habitações Sociais e respetiva nota jus-
tificativa, aprovado por Maioria, com 02 votos 
contra da CDu, 09 abstenções (05 do pSD, 02 
do CDS-pp e 02 do BE) e 34 votos a favor (19 
do pS, 14 do grupo Municipal dos presidentes 
de Junta de Freguesia do pS e 01 do pAN). 
C) regulamento Municipal de Intervenção no 
Espaço público do Município vila Nova de gaia 
e respetiva nota justificativa, aprovado por 
Maioria, com 11 abstenções (05 do pSD, 02 do 
CDS-pp, 02 do BE e 02 da CDu) e 34 votos a 
favor (19 do pS, 14 do grupo Municipal dos pre-
sidentes de Junta de Freguesia do pS e 01 do 
pAN).
D) regulamento Municipal de Serviços e ges-
tão dos resíduos urbanos e Limpeza pública e 
respetiva nota justificativa, aprovado por Maio-
ria, com 01 voto contra do pAN, 11 abstenções 
(05 do pSD, 02 do CDS-pp, 02 do BE e 02 da 
CDu) e 33 votos a favor (19 do pS e 14 do grupo 
Municipal dos presidentes de Junta de Fregue-
sia do pS). 
6) Foi o ponto 4.7. da ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da proposta da Câmara 
Municipal quanto ao projeto de regulamento 
Municipal de Espaços verdes, parques e Áreas 
de Conservação da Natureza e da Biodiversida-
de e respetiva nota justificativa”, aprovado por 
Maioria, com 10 abstenções (05 do pSD, 02 do 
CDS-pp, 02 da CDu e 01 do pAN) e 35 votos 
a favor (19 do pS, 14 do grupo Municipal dos 
presidentes de Junta de Freguesia do pS e 02 
do BE). 
7) Foi o ponto 4.8. “Discussão e votação da 
proposta da Câmara Municipal quanto ao pro-
jeto de Alteração ao regulamento da reserva 
Natural Local do Estuário do Douro e respetiva 
nota justificativa”, aprovado por Maioria, com 
08 abstenções (05 do pSD, 02 do CDS-pp e 01 
do pAN) e 37 votos a favor (19 do pS, 14 do 
grupo Municipal dos presidentes de Junta de 
Freguesia do pS, 02 do BE e 02 da CDu). 



5

 nº 92 | junho 2018 | Boletim municipal

assemBleia

8) Foi o ponto 4.9. da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação a proposta da Câmara Munici-
pal quanto à delimitação das Áreas de recons-
trução urgente para efeitos de enquadramento 
no programa de Apoio à reconstrução de ha-
bitação permanente – Incêndios outubro de 
2017, solicitado pela Companhia de Bombeiros 
Sapadores”, aprovado por unanimidade. 
9) Foi o ponto 4.10. da ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da proposta da Câmara 
Municipal quanto à desafetação do domínio pú-
blico municipal de uma parcela de terreno com 
a área de 210 m2, cedida por José Manuel Duar-
te, no âmbito do proc. n.º 934/84”, aprovado 
por Maioria, com 09 abstenções (05 do pSD, 02 
do CDS-pp e 02 da CDu) e 36 votos a favor (19 
do pS, 14 do grupo Municipal dos presidentes 
de Junta de Freguesia do pS, 02 do BE e 01 do 
pAN). 
10) Foi o ponto 4.11. da ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da proposta da Câma-
ra Municipal quanto ao pedido de redução em 
50% do pagamento da taxa de emissão de li-
cença especial para conclusão de obra inaca-
bada, no valor de € 114 091,12 (cento e cator-
ze mil, noventa e um euros e doze cêntimos), 
solicitado por Mário Nuno dos Santos Ferreira, 
proc. n.º 1510/08, união de Freguesias de San-
ta Marinha e São pedro da Afurada”, aprovado 
por Maioria, com 04 votos contra (02 do BE e 
02 da CDu) 08 abstenções (05 do pSD, 02 do 
CDS-pp e 01 do pAN) e 33 votos a favor (19 do 
pS e 14 do grupo Municipal dos presidentes de 
Junta de Freguesia do pS). 
11) 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 32 minu-
tos do dia 15 de junho de 2018, da qual se lavrou 
a presente Minuta de Ata, a qual vai ser lida, 
e assinada pela Senhora primeira Secretária e 
pelo Senhor presidente da Assembleia Munici-
pal, e que foi aprovada por unanimidade. 
primeira Secretária, Carla patrícia Marques da 
Silva 
presidente da Assembleia Municipal, Albino Al-
meida.

A.3. MINuTA DA ATA 15
reunião Extraordinária de 21.06.2018
Aos vinte e um dias do mês de junho do ano de 
dois mil e dezoito, a Assembleia Municipal de 
vila Nova de gaia, reunida em Sessão Extraor-
dinária, tomou as seguintes deliberações: 
1) Foi apresentado, pelo grupo Municipal do 
CDS-pp e subscrito pelos grupos Municipais do 
pSD, CDu, BE e pAN, um voto de pesar “pelo 
falecimento do Senhor Fernando guedes, pre-
sidente da “Sogrape””, aprovado por unanimi-
dade. 
2) Foi apresentado, pelo grupo Municipal do 
pS, um voto de pesar “pelo falecimento do Se-
nhor Fernando guedes, presidente da “Sogra-
pe””, aprovado por unanimidade. 
3) Foi apresentado, pelo grupo Municipal do 
pSD, um voto de Louvor à “Canoísta Joana vas-
concelos, pela conquista do título de Campeã 
Europeia de Canoagem K2, em Belgrado (Sér-
via)”, aprovado por unanimidade. 
4) Foi apresentado, pelo grupo Municipal do 
pSD, um voto de Louvor à “Secção de Andebol 
do “Modicus” pela conquista do Campeonato 
Nacional da III Divisão – Seniores Masculinos”, 
aprovado por unanimidade. 
5) Foi apresentado, pelo grupo Municipal do 
pS, um voto de Louvor à “ginasta Lia Amorim 
da Escola de ginástica de gaia, pela conquista 
do título de Campeã Nacional de Trave olímpi-
ca”, aprovado por unanimidade. -
6) Foi o ponto 2 da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da proposta da Câmara Muni-
cipal quanto à Conta Consolidada do Município 
de vila Nova de gaia, relativo ao ano de 2017”, 
aprovado por Maioria, com 06 votos contra do 
pSD, 05 abstenções (02 do CDS-pp, 02 da CDu 
e 01 do pAN) e 36 votos a favor (20 do pS, 14 
do grupo Municipal dos presidentes de Junta 
de Freguesia do pS e 02 do BE). 
7) Foi o ponto 3 da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da proposta da Câmara Muni-
cipal quanto à abertura do procedimento con-
cursal para postos de trabalho no âmbito das 
Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) 
– 2018/2019”, aprovado por unanimidade. 
8) Foi o ponto 4 da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da proposta da Câmara Muni-
cipal quanto à prorrogação por um período de 
cinco anos do Fundo Especial de Investimen-
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to Imobiliário Fechado gaia Douro”, aprovado 
por Maioria, com 02 votos contra da CDu, 10 
abstenções (06 do pSD, 02 do CDS-pp e 02 do 
BE); 35 votos a favor (20 do pS, 14 do grupo 
Municipal dos presidentes de Junta de Fregue-
sia do pS e 01 do pAN). 
E, nada mais havendo a tratar, foi esta reunião 
dada por encerrada eram 23 horas e 32 minutos 
do dia 21 de junho de 2018, da qual se lavrou a 
presente Minuta de Ata, a qual vai ser lida, e as-
sinada pela Senhora primeira Secretária e pelo 
Senhor presidente da Assembleia Municipal, e 
que foi aprovada por unanimidade. 
primeira Secretária, Carla patrícia Marques da 
Silva 
presidente da Assembleia Municipal, Albino Al-
meida.

B.1. ATA N.º 12
rEuNIÃo orDINÁrIA DA CâMArA rEALIZA-
DA NoS pAçoS Do MuNICÍpIo DE vILA NovA 
DE gAIA EM 04 DE JuNho 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
- 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
- o Senhor vereador, Dr. Elísio Ferreira pinto
prESIDIu À rEuNIÃo:
- o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues, até ao ponto 38 e o 
Senhor vice-presidente, Eng.º patrocínio Miguel 
vieira de Azevedo, a partir do ponto 39 até ao 
final da reunião. 
SECrETArIou A rEuNIÃo:
- A Senhora Diretora Municipal de Administra-
ção e Finanças, Dra. Manuela garrido 
horA DA ABErTurA: 15 horas.
horA DE ENCErrAMENTo: 16 horas.

PRESIDÊNCIA/VEREAÇÃo
AprovAçÃo DEFINITIvA DA ATA Nº 11 (pÚ-
BLICA) DE 21 DE MAIo DE 2018
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 1, 
apenas no original.
o ponto foi retirado da ordem de Trabalhos.
propoSTA DE ABErTurA DE proCEDIMEN-

B. CâMArA MuNICIpAL
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To DE rEvISÃo/ALTErAçÃo Do rEguLA-
MENTo gop – gAIA orçAMENTo pArTICI-
pATIvo 2015 – puBLICITAçÃo Do INÍCIo Do 
proCEDIMENTo E pArTICIpAçÃo proCEDI-
MENTAL
EDoC/2018/29735
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 2, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
16.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar, nos termos informados, o seguinte:
1. Iniciar o procedimento e participação pro-
cedimental tendente à revisão e alteração do 
regulamento gop – gAIA orçamento partici-
pativo/2015;
2. publicitar a iniciativa procedimental no sí-
tio institucional do Município, www.cm-gaia.pt, 
sendo que os interessados deverão constituir-
-se como tal, no procedimento ao abrigo do 
artigo 68º do CpA, no prazo de 10 dias úteis, 
a contar da data de publicitação mediante a 
apresentação dos seus contributos, a formali-
zar por escrito, em requerimento dirigido, para 
o efeito, ao presidente da Câmara Municipal, 
com as menções previstas no artigo 102º do 
CpA. A apresentação dos contributos deve ser 
remetida para o seguinte endereço eletrónico: 
silvina.baptista@cm-gaia.pt, podendo ainda ser 
entregue no gabinete de Apoio ao Munícipe;
3. Delegar o poder de direção dos procedimen-
tos na Senhora Diretora do Departamento dos 
Assuntos Jurídicos, Drª goreti Martins tendo 
em vista a elaboração e aprovação dos projetos 
definitivos e promoção da subsequente consul-
ta pública.
propoSTA Do ChArTEr DA TDA – porTo-
-gAIA–MAToSINhoS ATLANTIC FroNT
EDoC/2018/29219
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 3, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
16.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar, nos termos propostos, o seguinte:
1- A adesão do Município de vila Nova de gaia 
à Aliança para a Descarbonização dos Trans-
portes (TDA), como parceiro fundador, e au-

torizar a realização da despesa no montante 
€10.000,00 (dez mil euros) trienais como con-
tribuição do Município para o desenvolvimento 
das atividades da TDA, através do respetivo se-
cretariado;
2- Aprovar a minuta da carta de compromisso 
(Charter), em anexo;
3- Mandatar o vereador Arqt.º valentim Mi-
randa para outorgar a carta de compromisso 
(Charter), após aprovação da adesão à TDA 
pela Assembleia Municipal.
propoSTA DE proJETo gAIA FÉrIAS + 2018 
EDoC/2018/31281
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 4, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
29.05.2018”
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura disse existir um parceiro que é o Colégio 
de gaia, que será responsável pelo recrutamen-
to dos monitores. Que a Câmara vai disponibi-
lizar os equipamentos nos espaços municipais, 
mas haverá, apesar das inscrições dos jovens, 
um diferencial que vai ser coberto como? pela 
Câmara?
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse ser pela Câmara.
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cance-
la Moura disse perceber que o âmbito é geral, 
aberto a todos os jovens do concelho. pergun-
tou se o universo de 20 até 100, tem alguma 
prioridade aos jovens?
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues disse ser por ordem 
de inscrição. Que há três anos que a Câmara 
Municipal tem uma parceria com o Colégio de 
gaia, porque este disponibiliza, gratuitamen-
te, as instalações quer para o projeto gaiaFé-
rias quer para a cedência dos espaços que a 
Câmara Municipal pode utilizar, respeitando as 
especificidades das crianças com necessidades 
educativas especiais. Disse que o presente pro-
jeto implica para o colégio uma contrapartida 
nula por parte do Município, porque este não 
lhes dá mais do que aquilo que é o pagamento 
de diferença entre o valor da mensalidade que 
as crianças pagam e a diferença face ao custo 
efetivo, seja das refeições, seja dos transportes. 
Que desde o início, o colégio é parceiro da Câ-
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mara Municipal, porque em bom rigor este pro-
jeto gaiaFérias começou por ser um projeto de 
férias desportivas, na área do andebol, propos-
to pelo professor Tormenta. Disse que no ano 
passado, pessoalmente foi humilhado publica-
mente, porque a sua filha frequentava o Colégio 
de gaia e foram feitas ilações de que o referi-
do Colégio estava a ser beneficiado em obras 
por causa dessa questão. Que não irá votar o 
presente assunto, contudo, o Colégio de gaia 
continuará a ser parceiro da Câmara Municipal.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues ausentou-se da presente 
reunião.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a proposta de projeto gaia Férias + 
2018,nos termos propostos. 
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues entrou na presente reunião.
CoNTrATo-progrAMA DE DESENvoLvI-
MENTo DESporTIvo A CELEBrAr ENTrE o 
MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA E CLuBE 
uNIÃo DESporTIvA LEvErENSE – SEguNDA 
rEvISÃo
EDoC/2018/32490
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 5, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
29.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a segunda revisão ao contrato-progra-
ma de desenvolvimento desportivo outorgado 
em 19 de novembro de 2015 entre o Município 
de vila Nova de gaia e Clube união Desportiva 
Leverense, para apoio financeiro das obras de 
requalificação dos Balneários, nos termos pro-
postos.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA uTILIZAçÃo Do AuDITÓrIo DA 
ASSEMBLEIA MuNICIpAL, SoLICITADo pELA 
TAXISCoopE
EDoC/2017/28582
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 6, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
29.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 

de taxas pela utilização do auditório da Assem-
bleia Municipal, no valor de €176,62 (cento e se-
tenta e seis euros e sessenta e dois cêntimos), 
solicitado pela Taxiscoope.
proToCoLo A CELEBrAr ENTrE o MuNICÍ-
pIo DE vILA NovA DE gAIA E CoMISSÃo DE 
FESTAS Do pADroEIro DoS pESCADorES. 
EDoC/2018/32596
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 7, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
29.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o protocolo a celebrar entre o Município de 
vila Nova de gaia e a Comissão de Festas do 
padroeiro dos pescadores, para apoio financei-
ro às festividades de S. pedro da Afurada, no 
valor de €25.000,00 (vinte e cinco mil euros), 
nos termos apresentados.
ACorDo DE pArCErIA A CELEBrAr ENTrE 
o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA E A 
ENErgY2B, ELETrÓNICA E ENgENhArIA DE 
CorroSÃo LDA. 
EDoC/2018/3819
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 8, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
29.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o acordo de parceria a celebrar entre o 
Município de vila Nova de gaia e a ENErgY2B, 
Eletrónica e Engenharia de Corrosão Lda., ten-
do em vista o estudo do comportamento dos 
Sacarrabos (herpestes Ichneumon) em cativei-
ro, nos termos apresentados.  
CoNTrATo DE rEABILITAçÃo Do EDIFICA-
Do – MANDATo - SEguNDo SEMESTrE DE 
2018 A CELEBrAr ENTrE o MuNICÍpIo DE 
vILA NovA DE gAIA E A gAIurB, urBANIS-
Mo E hABITAçÃo EM 
EDoC/2018/34027
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 9, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
29.05.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 7 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
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CDS-pp, aprovar o contrato de reabilitação do 
edificado – Mandato -  Segundo semestre de 
2018 a celebrar entre o Município de vila Nova 
de gaia e a gaiurb, urbanismo e habitação EM, 
para execução das ações de reabilitação em 
edifícios públicos municipais, nos termos do 
contrato.  
proToCoLo DE CoLABorAçÃo A CELE-
BrAr ENTrE oS MuNICÍpIoS Do porTo E DE 
vILA NovA DE gAIA pArA A poNTE D. ANTÓ-
NIo FrANCISCo DoS SANToS
EDoC/2018/34465
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 10, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
29.05.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 7 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar o protocolo de colaboração a 
celebrar entre os Municípios do porto e de vila 
Nova de gaia para a ponte D. António Francisco 
dos Santos, nos termos apresentados.  
ADENDA Ao ACorDo DE pArCErIA CELE-
BrADo ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA 
DE gAIA E o FuTEBoL CLuBE DE gAIA. 
EDoC/2017/39516
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 11, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
29.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a adenda ao acordo de parceria celebrado 
entre o Município de vila Nova de gaia e o Fu-
tebol Clube de gaia, tendo em vista a cedên-
cia a título gracioso, do pavilhão Desportivo do 
Futebol Clube de gaia no âmbito da Escola de 
Desporto Sénior e das atividades letivas físicas 
e desportivas escolares, nos termos acordados.  

DEPARTAMENTo DE PESSoAL
propoSTA DE ABErTurA DE CoNCurSoS 
INTErNoS DE ACESSo LIMITADo pArA pro-
vIMENTo DE TrÊS poSToS DE TrABALho 
DE FISCAL MuNICIpAL ESpECIALISTA prINCI-
pAL E uM poSTo DE TrABALho DE FISCAL 
MuNICIpAL prINCIpAL
EDoC/2018/17040
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 

que se anexa no final por fotocópia sob o nº 12, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
03.05.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 7 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar o seguinte:
1º- Aprovação de abertura de concurso inter-
no de acesso limitado para provimento de três 
postos de trabalho de fiscal municipal especia-
lista principal;
2º- Aprovação de abertura concurso interno de 
acesso limitado para provimento de um posto 
de trabalho de fiscal municipal principal;
3º - Aprovação dos métodos de seleção pro-
postos, bem como do Júri indicado.

DEPARTAMENTo DE ASSuNToS JuRÍDICoS
ATuALIZAçÃo/rEvISÃo DoS ENCArgoS Do 
CoNTrATo DE prESTAçÃo DE SErvIçoS DE 
vIgILâNCIA E SEgurANçA NAS INSTALA-
çÕES E LoCAIS DA CâMArA MuNICIpAL DE 
vILA NovA DE gAIA
EDoC/2018/5097
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 13, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
29.05.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 7 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, indeferir a atualização/revisão dos en-
cargos do contrato de prestação de serviços de 
vigilância e segurança nas instalações e locais 
da Câmara Municipal de vila Nova de gaia, nos 
termos informados.  

DIREÇÃo MuNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃo E 
FINANÇAS

1ª. rEvISÃo Ao orçAMENTo DA rECEITA E 
DESpESA - ANo FINANCEIro DE 2018
EDoC/2018/34568
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 14, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
29.05.2018”
o Senhor vereador, Dr. Duarte António reis Bes-
teiro relativamente às horas extras, perguntou 
se trata-se de um acréscimo ou é na sequência 
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da atualização salarial ou de atividades fora de 
horas. relativamente ao “material de educação, 
cultura e recreio”, disse haver um reforço de um 
milhão de euros, perguntando a que diz res-
peito. Que em termos de despesas de capital, 
existe uma duplicação de verba relativamente 
a “construção diversas, viadutos, arruamentos 
e obras complementares”, perguntando se foi 
feita uma correção ao valor inicial da orçamen-
tação ou se são investimentos novos não pre-
vistos.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues relativamente aos reforços, 
disse que quando se faz o orçamento, faz-se 
decapitando uma parte de rubricas, tendo em 
conta que não se pode contar para o orçamen-
to com a verba prevista, a qual só pode ser in-
corporada no momento da revisão orçamental. 
Neste caso concreto, está-se a falar em 17 mi-
lhões euros, o que no pacote global do orça-
mento municipal são 10% e é “normal” que, che-
gando a esta fase, se faça um reforço de verbas 
em rubricas que estavam “intencionalmente” 
desvalorizadas. Que adota-se esta atitude para 
fugir à tentação que tradicionalmente ocorre, 
que é empolar à cabeça o orçamento e depois 
ter o orçamento empolado no momento da re-
visão. Que aquilo que se está a falar é de um 
reforço de verbas que dizem respeito a infraes-
truturas e obras. Que o milhão de euros nos ma-
nuais escolares/cheque escolar, diz respeito não 
ao peso da compra dos manuais, mas ao peso 
dos manuais/ fichas, combinado com os che-
ques escolares (material/ensino), entregues aos 
alunos até ao 12º ano. Que como esse valor só 
é entregue no início do ano letivo, no momento 
da conceção do orçamento, a rubrica possui o 
valor mínimo, porque a Câmara Municipal sabe 
que atempadamente reforçará o valor. relativa-
mente aos valores referentes aos investimentos 
em infraestruturas, disse existir um défice, o que 
significa que ou se consegue com a execução 
da receita, melhorar o défice e fazer aquilo que 
não está previsto ou vai ocorrer uma redução 
da execução material, o que significa um au-
mento da capacidade de execução financeira. 
Que na verdade o que ocorre é uma redistribui-
ção do montante, oriunda da revisão orçamen-
tal, em rubricas que estavam intencionalmente 
desvalorizadas e aí estarão verbas que dizem 

respeito a espaços públicos e equipamentos 
municipais e projetos, que não seriam apresen-
tados se não fossem reforçados. Disse que se 
está perante o momento ideal para aproveitar o 
saldo do ano anterior e reforçar rubricas defici-
tárias, nomeadamente, obras nas escolas; obras 
em equipamentos públicos e o reforço na com-
ponente imaterial, onde estão incluídos os che-
ques/material escolar e algumas medidas ino-
vadoras para vila Nova de gaia, na relação com 
as escolas e com os agrupamentos. No que diz 
respeito às horas extras, disse ser uma ques-
tão ilusória que deve ser analisada no lado da 
despesa e no lado da receita, ou seja, há mui-
tas horas extras que estão a ser imputadas ao 
custo, nomeadamente, a polícia Municipal, que 
depois são pagas pela entidade parceira, por 
exemplo: Juntas de Freguesia, Comissões de 
Festas; etc. Que, por outro lado, as horas extras 
é uma forma que tem sido utilizada para suprir 
lacunas sérias que existem em alguns domínios, 
nomeadamente nos equipamentos desporti-
vos e culturais. Que tendencialmente as horas 
extras irão aumentar em 2018 e se tudo correr 
bem, com a inclusão de novos trabalhadores, 
decorrente dos processos concursais que estão 
a decorrer, em 2019 elas tenderão a baixar. Que 
também o aumento das horas extras, deve-se à 
incorporação dos equipamentos municipais da 
área das Águas de gaia, nomeadamente, o par-
que Biológico e da área da gaianima.
Deliberação: Deliberado por maioria, por 7 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar a 1ª revisão ao orçamento da 
receita e Despesa relativo ao ano financeiro de 
2018, nos termos apresentados.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to à aprovação da Assembleia
CEDÊNCIA grATuITA DA pArCELA 29 CoM A 
ÁrEA DE 18M2 pArA A rEQuALIFICAçÃo DA 
ruA DELFIM DE LIMA 3ª FASE – rETIFICAçÃo 
DA DELIBErAçÃo DE 19 DE MArço DE 2018
EDoC/2016/7847
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 15, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
29.05.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 7 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
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CDS-pp, retificar a deliberação de 19 de março 
de 2018 e aprovar a cedência gratuita da par-
cela de terreno, com a área de 18m2,  sita na 
rua Doutor Carlos Costa, união de freguesias 
de Serzedo e perosinho que constitui a parcela 
29 da  requalificação da rua Delfim de Lima 3ª 
Fase ,nos termos informados.
ABErTurA DE proCEDIMENTo pArA ALIE-
NAçÃo SoB A ForMA DE SuCATA, vEÍCuLoS 
rEMovIDoS DA vIA pÚBLICA
EDoC/2018/28178
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 16, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
29.05.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 7 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar a abertura de procedimento 
para a realização de uma hasta pública de alie-
nação sob a forma de sucata, veículos removi-
dos da via pública que, de acordo com o Códi-
go de Estrada, se encontrem legais de serem 
considerados adquiridos pelo Município, bem 
como veículos municipais e materiais ferrosos 
provenientes da atividade do Município, assim 
como programa de procedimento e Edital, nos 
termos informados.
rEvogAçÃo DAS MINuTAS DE ACorDo DE 
CoLABorAçÃo A CELEBrAr CoM AS JuN-
TAS DE FrEguESIA DE ArCoZELo, S. FÉLIX 
DA MArINhA E uNIÃo DE FrEguESIA DE grI-
JÓ E SErMoNDE, No âMBITo DA INICIATIvA 
MArChAS DE S. JoÃo – ESTorNo DE vErBA
EDoC/2016/31941
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 17, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
29.05.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 7 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar a revogação das minutas de 
acordo de colaboração a celebrar com as Jun-
tas de Freguesia de Arcozelo, S. Félix da Mari-
nha e união de Freguesia de grijó e Sermonde, 
no âmbito da iniciativa marchas de S. João e 
respetivo estorno de verba, nos termos infor-
mados.
CEDÊNCIA grATuITA DE TErrENo pArA IM-

pLEMENTAçÃo Do proJETo DE rEQuALIFI-
CAçÃo DA ruA Do pADrÃo NA uNIÃo DE 
FrEguESIAS DE grIJÓ /SErMoNDE 
EDoC/2018/24628
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 18, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
29.05.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 7 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar a cedência gratuita da parce-
la 1 de terreno necessária à implementação do 
projeto de requalificação da rua do padrão na 
união de Freguesias de grijó /Sermonde, nos 
termos informados.
EXErCÍCIo DE DIrEITo DE prEFErÊNCIA NA 
ALIENAçÃo DA FrAçÃo “F” CorrESpoN-
DENTE  A uMA hABITAçÃo TIpoLogIA 2  SITA 
NA ruA BAIrroS DA CâMArA, vILAr DE 
ANDorINho , SoLICITADo por EMÍLIA MA-
rIA FErNANDES ArAÚJo ALMEIDA AvEIro 
E MArIDo, JoSÉ JoAQuIM SANToS AvEIro 
EDoC/2018/14877
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 19, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
29.05.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 7 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, não exercer o direito de preferência na 
alienação da fração “F” correspondente a uma 
habitação tipologia 2, sita na rua Bairros da Câ-
mara, vilar de Andorinho, solicitado por Emília 
Maria Fernandes Araújo Almeida Aveiro e ma-
rido, José Joaquim Santos Aveiro, nos termos 
informados.
ALIENAçÃo DA proprIEDADE Do SoLo ou 
rAIZ Do LoTE 17 DA urBANIZAçÃo DE rI-
BES, CANELAS À SupErFICIÁrIA Do MES-
Mo LoTE - MArQuES & oLIvEIrA LDª, pELo 
vALor DE 3.050,00 (TrÊS MIL E CINQuENTA 
EuroS).
EDoC/2017/56261
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 20, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
29.05.2018”
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Deliberação: Deliberado por maioria, por 7 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar a alienação da propriedade 
do solo ou raiz do lote 17 da urbanização de 
ribes, Canelas à superficiária do mesmo lote – 
Marques & oliveira Ld.ª, pelo valor de 3.050,00 
(três mil e cinquenta euros), nos termos infor-
mados.
ALIENAçÃo DA proprIEDADE Do SoLo ou 
rAIZ Do LoTE 38 DA urBANIZAçÃo DE rI-
BES, CANELAS À SupErFICIÁrIA Do MESMo 
LoTE – MArIA AvELINA DA SILvA oLIvEIrA 
LopES, pELo vALor DE 2.800,00 (DoIS MIL E 
oIToCENToS EuroS).
EDoC/2017/47358
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 21, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
29.05.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 7 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar a alienação da propriedade 
do solo ou raiz lote 38 da urbanização de ribes, 
canelas à superficiária do mesmo lote – Maria 
Avelina da Silva oliveira Lopes, pelo valor de 
2.800,00 (dois mil e oitocentos euros), nos ter-
mos informados.
ALIENAçÃo DE TErrENo CoM A ÁrEA DE 
3.863 M2 SITo NA ruA ENTrE CAMpoS, NA 
uNIÃo DE FrEguESIA DE pEDroSo E SEIXE-
ZELo.
EDoC/2017/29792
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 22, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
29.05.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 7 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp,  aprovar a alienação em hasta pública 
de terreno com a área de 3.863 m2 sito na rua 
Entre Campos, na união de Freguesia de pe-
droso e Seixezelo, nos termos informados.
CoNTrATo proMESSA DE ArrENDAMENTo 
CoM opçÃo DE CoMprA – pArQuE DE SAN-
TA LuZIA – AprovAçÃo DA CELEBrAçÃo 
Do CoNTrATo DE ArrENDAMENTo E Apro-
vAçÃo DA MINuTA Do rEFErIDo CoNTrA-
To E rELATÓrIo DE AvALIAçÃo

EDoC/2016/2280
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 23, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ Aprovo à Câmara, 
para ratificar 16.05.2018”
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura disse haver um conjunto significativo de 
arrendatários que constituem um encargo para 
quem for adquirir. Que havendo uma opção de 
compra, qual o objetivo definido para aquela 
área.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse que o parque de Santa 
Luzia tem uma componente religiosa, ambien-
tal, desportiva e social. Que a perspetiva da Câ-
mara é manter o restaurante, manter as ativida-
des relacionadas com a componente ambiental 
e religiosa e passar para a posse do Município 
um pavilhão gimnodesportivo existente no lo-
cal. Que, neste momento, o Município tem em 
curso um processo de negociação com todas 
as partes, no sentido das habitações degrada-
das existentes no local, possam ter uma alter-
nativa, contudo, o parque lúdico e desportivo 
que a Câmara Municipal pretende fazer no lo-
cal, não é conflituante com a ocupação. Disse 
que na casa senhorial será instalado um serviço 
de biblioteca e apoio ao estudo.
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura perguntou se os 6 mil euros mensais se-
rão deduzidos no valor de opção de compra.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues confirmou.
Deliberação: Deliberado por maioria, por 7 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp,  ratificar o despacho do Sr. presiden-
te datado de 16.05.2018 que aprovou contra-
to promessa de arrendamento com opção de 
compra – parque de Santa Luzia – aprovação 
da celebração do contrato de arrendamento, da 
minuta do referido contrato e relatório de ava-
liação, nos termos apresentados.
EXErCÍCIo DE DIrEITo DE prEFErÊNCIA 
Ao ABrIgo Aru CENTro hISTÓrICo DE 
vILA NovA DE gAIA - ALIENAçÃo Do prÉ-
DIo, SITo NA ruA DA MESQuITA Nº. 25 A 29 
– uNIÃo DAS FrEguESIAS DE SANTA MArI-
NhA E S. pEDro DA AFurADA
EDoC/2018/26032
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Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 24, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
29.05.2018”
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura disse que mantendo a posição tomada 
em situações similares, os vereadores do pSD 
votam contra, em função do procedimento 
adotado.
Deliberação: Deliberado por maioria, por 7 vo-
tos a favor do pS e 2 votos contra do ppD/pSD.
CDS-pp, não exercer o exercício de direito de 
preferência ao abrigo Aru Centro histórico de 
vila Nova de gaia - alienação do prédio, sito na 
rua da Mesquita nº. 25 a 29 – união das Fre-
guesias de Santa Marinha e S. pedro da Afura-
da, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €85,26 (oITENTA E CIN-
Co EuroS E vINTE E SEIS CÊNTIMoS), pArA 
DESLoCAçÃo Ao porTo, No DIA 17 DE MAIo 
DE 2018, SoLICITADo pELA ASSoCIAçÃo DE 
pAIS DA ESCoLA BÁSICA DE IgrEJA E LAvA-
DorES DE oLIvAL
EDoC/2018/30180
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 25, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
29.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €85,26 (oitenta e cinco euros e vinte 
e seis cêntimos), para deslocação ao porto, no 
dia 17 de maio de 2018, solicitado pela Associa-
ção de pais da Escola Básica de Igreja e Lava-
dores de olival, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €764,61 (SETECENToS E 
SESSENTA E QuATro EuroS E SESSENTA E 
uM CÊNTIMoS), pArA DESLoCAçÃo A LIS-
BoA, No DIA 12 DE MAIo DE 2018, SoLICITA-
Do pELo CLuBE ATLâNTICo DA MADALENA
EDoC/2018/29003
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 26, 

apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
29.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor €764,61 (setecentos e 
sessenta e quatro euros e sessenta e um cên-
timos), ou seja, o valor de €535,23 (quinhentos 
e trinta e cinco euros e vinte e três cêntimos), 
para deslocação a Lisboa, no dia 12 de maio de 
2018, solicitado pelo Clube Atlântico da Mada-
lena, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS Mu-
NICIpAIS, No vALor €743,63 (SETECENToS 
E QuArENTA E TrÊS EuroS E SESSENTA E 
TrÊS CÊNTIMoS), pArA DESLoCAçÃo A LIS-
BoA, No DIA 19 DE MAIo DE 2018, SoLICITA-
Do pELo CLuBE DE ANDEBoL DE S. FÉLIX DA 
MArINhA
EDoC/2018/30995
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 27, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
29.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor €743,63 (setecentos e 
quarenta e três euros e sessenta e três cênti-
mos), ou seja, o valor de €520,54 (quinhentos 
e vinte euros e cinquenta e quatro cêntimos), 
para deslocação a Lisboa, no dia 19 de maio de 
2018, solicitado pelo Clube de Andebol de S. 
Félix da Marinha, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €451,18 (QuATroCENToS 
E CINQuENTA E uM EuroS E DEZoITo CÊN-
TIMoS), pArA DESLoCAçÃo À BATALhA, No 
DIA 1 DE MAIo DE 2018, SoLICITADo pELo 
CLuBE DE ANDEBoL DE S. FÉLIX DA MArI-
NhA
EDoC/2018/25134
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 28, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
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29.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor €451,18 (quatrocentos 
e cinquenta e um euros e dezoito cêntimos), 
ou seja, €315,83 o valor de €315,83 (trezentos 
e quinze euros e oitenta e três cêntimos), para 
deslocação à Batalha, no dia 1 de maio de 2018, 
solicitado pelo Clube de Andebol de S. Félix da 
Marinha, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS Mu-
NICIpAIS, No vALor €206,34 (DuZENToS E 
SEIS EuroS E TrINTA E QuATro CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo Ao MArCo DE CANAvE-
ZES, No DIA 18 DE MAIo DE 2018, SoLICITADo 
pELo CENTro SoCIAL DE S. FÉLIX DA MArI-
NhA
EDoC/2018/30317
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 29, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
29.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €206,34 (duzentos e seis euros e trinta 
e quatro cêntimos), para deslocação ao Marco 
de Canavezes, no dia 18 de maio de 2018, solici-
tado pelo Centro Social de S. Félix da Marinha, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS Mu-
NICIpAIS, No vALor €519,65 (QuINhENToS 
E DEZANovE EuroS E SESSENTA E CINCo 
CÊNTIMoS), pArA DESLoCAçÃo A FÁTIMA, 
No DIA 1 DE MAIo DE 2018, SoLICITADo pELA 
pArÓQuIA NoSSA SENhorA DA ASSuNçÃo 
DE oLIvAL
EDoC/2018/25170
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 30, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
29.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 

no valor €519,65 (quinhentos e dezanove euros 
e sessenta e cinco cêntimos), para deslocação a 
Fátima, no dia 1 de maio de 2018, solicitado pela 
paróquia Nossa Senhora da Assunção de olival, 
nos termos informados.

DIREÇÃo MuNICIPAL DE INFRAESTRuTuRAS 
E ESPAÇoS PÚBLICoS

pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA INTErrupçÃo DA vIA pÚBLI-
CA, rELATIvA À rEALIZAçÃo DA provA DE 
ATLETISMo E CAMINhADA SoLIDÁrIA DE-
SIgNADA por pETruS ruN 2018, rEALIZA-
Do No DIA 04 DE MArço DE 2018, No vALor 
DE €894,10 (oIToCENToS E NovENTA E QuA-
Tro EuroS E DEZ CÊNTIMoS), SoLICITADo 
pELA uNIÃo DAS FrEguESIAS DE pEDroSo 
E SEIXEZELo
EDoC/2018/9244
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 31, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
29.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de ta-
xas pela interrupção da via pública, relativa à 
realização da “prova de atletismo e caminhada 
solidária designada por petrus run 2018”, rea-
lizado no dia 04 de março de 2018, no valor de 
€894,10 (oitocentos e noventa e quatro euros 
e dez cêntimos), solicitado pela união das Fre-
guesias de pedroso e Seixezelo, nos termos in-
formados.
CoNCurSo pÚBLICo pArA ForNECIMEN-
To EM rEgIME CoNTÍNuo DE gÁS NATurAL 
EM EDIFÍCIoS MuNICIpAIS DE vILA NovA DE 
gAIA – 2018 - 2021
EDoC/2018/17215
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 32, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
29.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, nos 
termos informados, o seguinte:
1. Autorizar a adoção do concurso público com 
publicação de anúncio no JouE, nos termos da 
alínea a) nº.1 do art.º 20º. do CCp;
2. Aprovar, nos termos da alínea c) nº.1 e do nº. 
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2 do art.º 40º. do CCp, os termos e condições 
constantes no caderno de encargos e respeti-
vos anexos, o programa de concurso e a minuta 
de anúncio;
3. Definir para a presente aquisição como preço 
base o valor de €1.022.472,09 + IvA à taxa legal 
de 23%, nos termos do disposto do art.º 47º do 
CCp, publicado pelo Decreto-Lei nº. 18/2008, 
de 29 de Janeiro, com a revisão dada pelo Dec. 
Lei 11-B/2017, de 31 de agosto, na atual redação;
4. Aprovar a constituição dos elementos de júri 
conforme sugerido, a saber: presidente: Eng.º. 
Claro Costa; vogal: Drª. Cristina Silva; vogal: 
Engª. rosa Dias Suplente: Drª. Sónia Mourão; 
Suplente: Engª. Ana Luísa Cardoso.
ForNECIMENTo EM ENErgIA ELÉTrICA 
pArA EQuIpAMENToS MuNICIpAIS E ILuMI-
NAçÃo pÚBLICA Ao ABrIgo Do ACorDo 
QuADro AQ-ELE-2015 DA ESpAp – rELATÓ-
rIo FINAL
EDoC/2018/19514
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 33, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
29.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o conteúdo do relatório Final (seus pontos 
1, 2 e anexos), relativo ao contrato fornecimento 
em energia elétrica para equipamentos munici-
pais e iluminação pública ao abrigo do acordo 
quadro AQ-ELE-2015 da ESpAp.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DA 
TAXA rEFErENTE À LICENçA DE uM LugAr 
DE ESTACIoNAMENTo prIvATIvo pArA o 
ANo DE 2018, SITo NA ruA 1º. DE MAIo, EM 
SANTA MArINhA, No vALor DE €2.158,80 
(DoIS MIL CENTo E CINQuENTA E oITo Eu-
roS E oITENTA CÊNTIMoS), SoLICITADo 
pELA DIrEçÃo ÁguIAS SporT DE gAIA
EDoC/2018/3530
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 34, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
29.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa referente à licença de um lugar de es-
tacionamento privativo para o ano de 2018, sito 

na rua 1º. de Maio, em Santa Marinha, no valor 
de €2.158,80 (dois mil cento e cinquenta e oito 
euros e oitenta cêntimos), solicitado pelo Dire-
ção Águias Sport de gaia, nos termos informa-
dos.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DA 
TAXA rEFErENTE À LICENçA DE TrÊS Lu-
gArES DE ESTACIoNAMENTo prIvATIvo 
pArA o ANo DE 2018, SITo NA prACETA DAS 
CAMÉLIAS, No vALor DE €4.317,60 (QuATro 
MIL TrEZENToS E DEZASSETE EuroS E SES-
SENTA CÊNTIMoS), SoLICITADo pELo ELI 
gAIA (DgS)
EDoC/2018/23719
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 35, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
29.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento da 
taxa referente à licença de três lugares de esta-
cionamento privativo para o ano de 2018, sito 
na praceta das Camélias, no valor de €4.317,60 
(quatro mil trezentos e dezassete euros e ses-
senta cêntimos), solicitado pelo ELI gaia (DgS), 
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, oLIvEIrA Do Douro, No vALor DE 
€1.080,73 (MIL E oITENTA EuroS E SETENTA 
E TrÊS CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA ASSo-
CIAçÃo oLIvEIrENSE SoCorroS MÚTuoS
EDoC/2018/3690
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 36, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
29.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa referente à licença de um lugar de es-
tacionamento privativo para o ano de 2018, sito 
na vereda d. Ximenes Belo, oliveira do Douro, 
no valor de €1.080,73 (mil e oitenta euros e se-
tenta e três cêntimos), solicitado pela Associa-
ção oliveirense Socorros Mútuos, nos termos 
informados.
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pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXA rEFErENTE A DoIS LugArES DE ESTA-
CIoNAMENTo prIvATIvo ENTrE MAIo A DE-
ZEMBro DE 2018, SITo NA ruA DE ANgoLA, 
FrENTE Ao Nº. 34, No vALor DE €4.317,60 
(QuATro MIL TrEZENToS E DEZASSETE Eu-
roS E SESSENTA CÊNTIMoS), SoLICITADo 
pELo pArTIDo SoCIALISTA.
EDoC/2018/19601
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 37, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
29.05.2018”
o ponto foi retirado da ordem de Trabalhos e 
será solicitado emissão de parecer ao DAJ.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXA rEFErENTE A LugArES DE ESTACIo-
NAMENTo prIvATIvo pArA o ANo DE 2018, 
SITo NA AvENIDA DA IgrEJA, ArCoZELo, 
No vALor DE €2.161,46 (DoIS MIL CENTo E 
SESSENTA E uM EuroS E QuArENTA E SEIS 
CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA JuNTA FrE-
guESIA DE ArCoZELo
EDoC/2018/4433
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 38, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
29.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa referente a lugares de estacionamento 
privativo para o ano de 2018, sito na Avenida da 
Igreja, Arcozelo, no valor de €2.161,46 (dois mil 
cento e sessenta e um euros e quarenta e seis 
cêntimos), solicitado pela Junta Freguesia de 
Arcozelo, nos termos informados.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues saiu para uma reunião de 
trabalho.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DA 
TAXA rEFErENTE À LICENçA DE uM LugAr 
DE ESTACIoNAMENTo prIvATIvo pArA o 
ANo DE 2018, SITo NA AvENIDA pADrE guI-
LhErME, ArCoZELo, No vALor DE €1.440,98 
(MIL QuATroCENToS E QuArENTA EuroS E 
NovENTA E oITo CÊNTIMoS), SoLICITADo 
pELA uNIDADE DE SAÚDE FAMILIAr AguDA 
(ACES ESpINho/gAIA)

EDoC/2018/5463
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 39, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
29.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa referente a lugares de estacionamen-
to privativo para o ano de 2018, sito na Ave-
nida padre guilherme, Arcozelo, no valor de 
€1.440,98 (mil quatrocentos e quarenta euros 
e noventa e oito cêntimos), solicitado pela uni-
dade de Saúde Familiar Aguda (ACES Espinho/
gaia), nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DA 
TAXA rEFErENTE À LICENçA DE LugArES 
DE ESTACIoNAMENTo prIvATIvo pArA o 
ANo DE 2018, EM MAFAMuDE E oLIvEIrA Do 
Douro, No vALor DE €12.956,79 (DoZE MIL 
NovECENToS E CINQuENTA E SEIS EuroS E 
SETENTA E NovE CÊNTIMoS), SoLICITADo 
pELA pSp
EDoC/2018/5163
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 40, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
29.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa referente a lugares de estacionamento 
privativo para o ano de 2018, em Mafamude e 
oliveira do Douro, no valor de €12.956,79 (doze 
mil novecentos e cinquenta e seis euros e se-
tenta e nove cêntimos), solicitado pela pSp, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DA 
TAXA rEFErENTE À LICENçA DE uM LugAr 
DE ESTACIoNAMENTo prIvATIvo pArA o 
ANo DE 2018, SITo NA ruA CâNDIDo DoS 
rEIS, EM SANTA MArINhA, No vALor DE 
€2.158,80 (DoIS MIL CENTo E CINQuENTA E 
oITo EuroS E oITENTA CÊNTIMoS), SoLI-
CITADo pELo AgrupAMENTo vErTICAL DE 
SANTA MArINhA- EB1 DA prAIA
EDoC/2018/3324
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 41, 
apenas no original.
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Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
29.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa referente à licença de um lugar de es-
tacionamento privativo para o ano de 2018, sito 
na rua Cândido dos reis, em Santa Marinha, no 
valor de €2.158,80 (dois mil cento e cinquenta 
e oito euros e oitenta cêntimos), solicitado pelo 
Agrupamento vertical de Santa Marinha- EB1 
da praia, nos termos informados.
rESTITuIçÃo Do vALor DA TAXA propor-
CIoNAL Ao pErÍoDo QuE o TITuLAr DA 
LICENçA DE ESTACIoNAMENTo prIvATIvo 
NÃo uSuFruIu pArA A AvENIDA DIogo LEI-
TE, SANTA MArINhA, No vALor DE €4.857,30 
(QuATro MIL oIToCENToS E CINQuENTA E 
SETE EuroS E TrINTA CÊNTIMoS), SoLICITA-
Do pELo rICArDo TEÓFILo SILvA CoSTA.
EDoC/2017/67081
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 42, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
29.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a restituição do valor da taxa propor-
cional ao período que o titular da licença de 
estacionamento privativo não usufruiu para a 
Avenida Diogo Leite, Santa Marinha, no valor de 
€4.857,30 (quatro mil oitocentos e cinquenta e 
sete euros e trinta cêntimos), solicitado pelo ri-
cardo Teófilo Silva Costa, nos termos informa-
dos.
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo NA ruA 
DoS FuNChEIroS, FrEguESIA DE CANIDELo
EDoC/2016/33990
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 43, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
29.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a postura municipal de trânsito na rua 
dos Funcheiros, Freguesia de Canidelo, nos ter-
mos informados. 

DIREÇÃo MuNICIPAL PARA A INCLuSÃo 
SoCIAL

pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 

TAXAS pELA uTILIZAçÃo DA pISCINA MuNI-
CIpAL AurorA CuNhA, SoLICITADo pELo 
grupo DE CANoAgEM DA ASSoCIAçÃo rE-
CrEATIvA rESTAurADorES AvINTENSES, 
No vALor DE €412,50 (QuATroCENToS E 
DoZE EuroS E CINQuENTA CÊNTIMoS), CoM 
EFEIToS A pArTIr Do DIA 01 DE SETEMBro 
DE 2017 E TErMo No FINAL Do ANo LETIvo
EDoC/2017/47789
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 44, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
29.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa do pagamento de ta-
xas pela utilização da piscina Municipal Aurora 
Cunha, solicitado pelo grupo de Canoagem da 
Associação recreativa restauradores Avinten-
ses, no valor de €412,50 (quatrocentos e doze 
euros e cinquenta cêntimos), com efeitos a par-
tir 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, SoLICITADo pELA 
AppDA NorTE, No vALor DE €3.281,25 (TrÊS 
MIL DuZENToS E oITENTA E uM EuroS E 
vINTE E CINCo CÊNTIMoS), pArA o ANo LE-
TIvo 2017-2018
EDoC/2017/36894
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 45, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
29.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela  utilização da piscina Municipal 
de vila D’Este, solicitado pela AppDA Norte, no 
valor de €3.281,25 (três mil duzentos e oitenta e 
um euros e vinte e cinco cêntimos), para o ano 
letivo 2017-2018, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA uTILIZAçÃo DA pISCINA MuNI-
CIpAL AurorA CuNhA, SoLICITADo pELo 
CENTro DE SoLIDArIEDADE CrISTÃ MArA-
NAThA No vALor DE €1.218,75 (MIL DuZEN-
ToS E DEZoITo EuroS E SETENTA E CINCo 
CÊNTIMoS), pArA o ANo LETIvo 2017/2018
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EDoC/2017/47788
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 46, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
29.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela utilização da piscina Municipal 
Aurora Cunha, solicitado pelo Centro de Solida-
riedade Cristã Maranatha no valor de €1.218,75 
(mil duzentos e dezoito euros e setenta e cinco 
cêntimos), para o ano letivo 2017/2018, nos ter-
mos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DE LICENçA  
pArA rEALIZAçÃo DE provA DESporTIvA  
DE CICLISMo DENoMINADA “TroFÉu JoA-
QuIM LEITE”, No vALor DE €35,00 (TrINTA 
E CINCo EuroS), SoLICITADo pELo CENTro 
CuLTurAL E DESporTIvo ArCA DE NoÉ
EDoC/2018/10252
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 47, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
29.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas devidas pela emissão de licença para 
realização de prova desportiva de ciclismo de-
nominada “Troféu Joaquim Leite”, no valor de 
€35,00 (trinta e cinco euros), solicitado pelo 
Centro Cultural e Desportivo Arca de Noé, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DE LICENçA 
pArA rEALIZAçÃo DE provA DESporTIvA 
DE CorrIDA “10 KM EM AvINTES”, No vALor 
DE €35,00 (TrINTA E CINCo EuroS), SoLICI-
TADo pELA JuNTA DE FrEguESIA DE AvIN-
TES
EDoC/2018/9508
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 48, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
29.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 

de taxas devidas pela emissão de licença para 
a realização de prova desportiva de corrida “10 
km em Avintes”, no valor de €35,00 (trinta e 
cinco euros), solicitado pela junta de Freguesia 
de Avintes, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DE LICENçA 
pArA rEALIZAçÃo DE provA DESporTIvA 
DE CICLISMo, No vALor DE €10,05 (DEZ Eu-
roS E CINCo CÊNTIMoS), SoLICITADo pELo 
CENTro CuLTurAL E DESporTIvo ArCA DE 
NoÉ
EDoC/2018/27967
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 49, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
29.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas devidas pela emissão de licença para 
realização de prova desportiva de ciclismo, no 
valor de €10,05 (dez euros e cinco cêntimos), 
solicitado pelo Centro Cultural e Desportivo 
Arca de Noé, nos termos informados.
CoNSTITuIçÃo DE DoIS FuNDoS DE MA-
NEIo pArA AS CoMISSÕES DE proTEçÃo DE 
CrIANçAS E JovENS EM pErIgo gAIA Nor-
TE E gAIA SuL
EDoC/2017/17339
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 50, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
29.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a constituição de dois fundos de ma-
neio para as Comissões de proteção de Crian-
ças e Jovens em perigo - gaia Norte e gaia Sul, 
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- IMpugNAçÃo
EDoC/2018/34556
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 51, 
apenas no original.
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Despacho do Sr. presidente: “ Aprovo à Câma-
ra, para ratificar 29.05.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 6 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, ratificar o despacho do Sr. presidente 
datado de 29.05.2018 que aprovou o seguinte: 
a) A notificação, pela DC, aos restantes concor-
rentes, de imediato;
b) Seja a impugnação, em anexo, remetida ao 
Departamento de Assuntos Jurídicos, para a 
respetiva análise, nos termos informados.
ApoIo Ao ArrENDAMENTo, SoLICITADo 
por MArIA ANTÓNIA CArvALho DA SILvA
EDoC/2018/30060
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 52, 
apenas no original.
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura disse que num dos processos não estão 
elencadas as despesas. Que um deles é refe-
rente a uma família monoparental com dois 
menores e que o apoio dado é relativamente 
pequeno face àquele que se dá no outro ponto. 
perguntou se as regras já estavam definidas.
A Senhora vereadora, Dra. Marina raquel Lo-
pes Mendes Ascensão disse que as famílias mo-
noparentais têm uma majoração.
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura disse que uma das famílias tem um ren-
dimento substancialmente superior e que tem 
um apoio.
A Senhora vereadora, Dra. Marina raquel Lo-
pes Mendes Ascensão disse estar relacionado 
com os rendimentos e que ambos os casos têm 
despesas. Que no primeiro caso, há um valor de 
renda mensal de 300€ e, no segundo, há um 
valor de renda de 175€, pelo que, o apoio tem 
de ser ajustado ao valor dos rendimentos e das 
despesas, com as capitações e com as majora-
ções se existirem ou não.
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura disse que no ponto 53, a renda é de 175€ 
e a Câmara atribui um apoio de €87,50 e tem 
um rendimento mensal bruto de 186,68€. Que 
no ponto 52, trata-se de um rendimento bru-
to mensal de quase 1.000€, para uma renda de 
350€, com 175€ de apoio. perguntou se as re-
gras são aplicadas de forma proporcional.
A Senhora vereadora, Dra. Marina raquel Lo-
pes Mendes Ascensão confirmou que as regras 

são aplicadas de forma proporcional.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
29.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o apoio ao arrendamento, solicitado 
por Maria Antónia Carvalho da Silva, nos ter-
mos informados.
ApoIo Ao ArrENDAMENTo, SoLICITADo 
por ANTÓNIo pErEIrA DA CoSTA MoNTEI-
ro
EDoC/2018/30173
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 53, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
29.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o apoio ao arrendamento, solicitado 
por António pereira da Costa Monteiro, nos ter-
mos informados.
3º. pEDIDo DE rEguLArIZAçÃo Do ESCA-
LÃo DE AçÃo SoCIAL ESCoLAr CoM EFEI-
ToS rETroATIvoS
EDoC/2018/29628
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 54, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
29.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o 3º. pedido de regularização do esca-
lão de Ação Social Escolar com efeitos retroati-
vos, nos termos informados.

DIREÇÃo MuNICIPAL DE uRBANISMo E AM-
BIENTE

pEDIDo DE rEDuçÃo Do pAgAMENTo DAS 
TAXAS DE LICENçA DE oCupAçÃo DE ESpA-
ço pÚBLICo, No vALor DE €1.440,00 (MIL 
QuATroCENToS E QuArENTA EuroS), So-
LICITADo por CoMpANhIA DA ASSEMBLEIA 
DA grANJA, SA -proC.º 5169/16 – pL – FrE-
guESIA DE S. FÉLIX DA MArINhA
EDoC/2018/31241
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 55, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
29.05.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 6 vo-
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tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar o pedido de redução em 50 
% do pagamento das taxas de licença de ocu-
pação de espaço público, no valor global de 
€1.440,00 (mil quatrocentos e quarenta euros), 
solicitado por Companhia da Assembleia da 
granja, SA - proc.º 5169/16 – pL – Freguesia de 
S. Félix da Marinha, nos termos informados.
pEDIDo DE rEDuçÃo Do pAgAMENTo DAS 
TAXAS DE LICENçA DE oCupAçÃo DE ESpA-
ço pÚBLICo, No vALor DE €2.025,00 (DoIS 
MIL E vINTE E CINCo EuroS), SoLICITADo 
por CoMpANhIA DA ASSEMBLEIA DA grAN-
JA, SA - proC.º 5169/16 – pL – FrEguESIA DE 
S. FÉLIX DA MArINhA
EDoC/2018/30655
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 56, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
29.05.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 6 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar o pedido de redução em 50 
% do pagamento das taxas de licença de ocu-
pação de espaço público, no valor global de 
€2.025,00 (dois mil e vinte e cinco euros), soli-
citado por Companhia da Assembleia da gran-
ja, SA - proc.º 5169/16 – pL – Freguesia de S. 
Félix da Marinha, nos termos informados.
pEDIDo DE rEDuçÃo Do pAgAMENTo DAS 
TAXAS MuNICIpAL DE urBANIZAçÃo, No vA-
Lor DE €1.583,16 (MIL QuINhENToS E oITEN-
TA E TrÊS EuroS E DEZASSEIS CÊNTIMoS), 
SoLICITADo por JoSÉ MANuEL DA CuNhA 
TEIXEIrA E FILhoS LDª. -proC.º 5870/10 – pL 
– FrEguESIA DE oLIvEIrA Do Douro
EDoC/2018/29800
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 57, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
29.05.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 6 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar o pedido de redução em 50 % 
do pagamento das taxas municipal de urbani-
zação, no valor de €1.583,16 (mil quinhentos e 
oitenta e três euros e dezasseis cêntimos), da 
taxa de licença de obras de demolição no valor 

de €100,00 (cem euros) e da taxa pela ocupa-
ção do espaço público, no valor €1.012,50 (mil 
e doze euros e cinquenta cêntimos), solicitado 
por José Manuel da Cunha Teixeira e Filhos Ldª. 
- proc.º 5870/10 – pL – Freguesia de oliveira do 
Douro, nos termos informados.
pEDIDo DE rEDuçÃo Do pAgAMENTo DAS 
TAXAS MuNICIpAL DE urBANIZAçÃo E pELA 
LICENçA DE DEMoLIçÃo No vALor DE 
€2.041.15 (DoIS MIL QuArENTA E uM EuroS 
E QuINZE CÊNTIMoS), SoLICITADo por ruI 
MANuEL DA CuNhA vIEIrA - proC.º 1822/17 – 
pL – FrEguESIA DE ArCoZELo
EDoC/2018/27101
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 58, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
29.05.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 6 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar o pedido de redução em 50 % 
do pagamento das taxas municipal de urbani-
zação e pela licença de demolição no valor de 
€2.041.15 (dois mil quarenta e um euros e quinze 
cêntimos), e indeferir a taxa a titulo de emissão 
do alvará de licença de obras, solicitado por rui 
Manuel da Cunha vieira - proc.º 1822/17 – pL – 
Freguesia de Arcozelo, nos termos informados.
pEDIDo DE ISENçÃo DE TAXAS A TÍTuLo 
DE INSpEçÃo DE ELEvADorES No vALor 
DE €77,00 (SETENTA E SETE EuroS), SoLI-
CITADo pELA ASSoCIAçÃo huMANITÁrIA 
BoMBEIroS voLuNTÁrIoS DE CoIMBrÕES 
-proC.º 81/EL/12- ELEv – uNIÃo DE FrEguE-
SIA DE SANTA MArINhA E S. pEDro DE AFu-
rADA
EDoC/2018/30635
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 59, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
29.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de taxas a título 
de inspeção de elevadores no valor de €77,00 
(setenta e sete euros), solicitado pela Asso-
ciação humanitária Bombeiros voluntários de 
Coimbrões -proc.º 81/el/12- ELEv – união de 
Freguesia de Santa Marinha e S. pedro de Afu-
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rada, nos termos informados.
pEDIDo DE CErTIDÃo DE CoNSTITuIçÃo DE 
rEgIME DE CoMproprIEDADE, SoLICITADo 
por FErNANDo MANuEL goNçALvES DE 
ALMEIDA - proC.º 2095/18 – CErT – FrEguE-
SIA DE  oLIvEIrA Do Douro
EDoC/2018/31821
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 60, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
29.05.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 6 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 prédio sito 
no Lugar do Bairro, Freguesia de oliveira do 
Douro, inscrito na matriz predial rústica sob o 
artigo n.º 1388, descrito na 2ª Conservatória do 
registo predial de vila Nova de gaia sob o n.º 
8523/20090901, solicitado por Fernando Ma-
nuel gonçalves de Almeida - proC.º 2095/18 
– Cert – Freguesia de oliveira do Douro, nos ter-
mos informados.
pEDIDo DE CErTIDÃo DE CoNSTITuIçÃo DE 
rEgIME DE CoMproprIEDADE, SoLICITADo 
por CABEçA DE CASAL DE hErANçA DE 
JoSÉ SILvA ALvES - proC.º 2120/18 – CErT – 
FrEguESIA DE  CANELAS
EDoC/2018/31829
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 61, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
29.05.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 6 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 prédio sito 
na Travessa da Bela vista, Freguesia de Cane-
las, inscrito na matriz predial mista sob o artigo 
n.º 2676 (rústica) e nº. 3505 (urbana) e descrito 
na 2ª Conservatória do registo predial de vila 
Nova de gaia sob o n.º 639/19870625, solici-
tado por Cabeça de Casal de herança de José 
Silva Alves - proC.º 2120/18 – Cert – Freguesia 
de Canelas, nos termos informados.
pEDIDo DE CErTIDÃo DE CoNSTITuIçÃo DE 

rEgIME DE CoMproprIEDADE, SoLICITADo 
por BANCo SANTANDEr ToTTA, SA - proC.º 
2112/18 – CErT – uNIÃo DE FrEguESIAS DE 
guLpILhArES E vALADArES
 EDoC/2018/31816
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 62, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
29.05.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 6 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 prédio sito 
no Lugar da preza, Freguesia de gulpilhares e 
valadares, inscrito na matriz predial mista sob 
o artigo n.º 3187 (rústica) e nº. 3343 (urbana) e 
descrito na 1ª Conservatória do registo predial 
de vila Nova de gaia sob o n.º 2516/20090528, 
solicitado por Banco Santander Totta, SA - 
proC.º 2112/18 – Cert. – união de Freguesias de 
gulpilhares e valadares, nos termos informados.
pEDIDo DE CErTIDÃo EM CoMo o IMÓvEL 
SITo NA ruA CALouSTE guLBENKIAN, Nº. 188. 
2º. ANDAr, FrEguESIA DE oLIvEIrA Douro 
SE ENCoNTrA INSErIDA EM ÁrEA DE rEA-
BILITAçÃo urBANo, DESIgNADAMENTE NA 
Aru ENCoSTAS Do Douro, proC. 2881/16 
CErT, SoLICITADo por LEvI ALFEu goMES 
DE AZEvEDo rEIgoTA BATISTA.
EDoC/2018/29543
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 63, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
29.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de certidão em como o imó-
vel sito na rua Calouste gulbenkian, nº. 188. 2º. 
andar, Freguesia de oliveira Douro se encontra 
inserida em área de reabilitação urbano, desig-
nadamente na Aru Encostas do Douro, proc. 
2881/16 - Cert, solicitado por Levi Alfeu gomes 
de Azevedo reigota Batista, nos seguintes ter-
mos propostos:
1. A Emissão de certidão, nos termos da minuta 
infra;
2. Notificação do requerente do procedimento 
adotado, acompanhada de certidão urbanística 
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peticionada;
3. Notificação do requerente sobre o valor das 
Taxas devidas pela emissão da presente certi-
dão, após emissão da mesma, nos termos do 
regulamento da Taxas e outras receitas do 
Município;
4. o envio à Assembleia Municipal para conhe-
cimento.
pEDIDo DE CErTIDÃo DE CoNSTITuIçÃo DE 
rEgIME DE CoMproprIEDADE, SoLICITADo 
por MArgArIDA MArIA DA CoSTA BArBo-
SA DIAS - proC.º 2636/18 – CErT – FrEguE-
SIA DE  pEDroSo/SEIXEZELo
EDoC/2018/33374
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 64, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
29.05.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 6 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 prédio 
sito na rua do rodelo, Freguesia de pedroso e 
Seixezelo, inscrito na matriz predial rústica sob 
o artigo n.º 3356 e descrito na 1ª Conservató-
ria do registo predial de vila Nova de gaia sob 
o n.º 3035/20010706, solicitado por Margarida 
Maria da Costa Barbosa Dias - proC.º 2636/18 
– Cert – Freguesia de pedroso/Seixezelo, nos 
termos informados.
DIrEITo DE prEFErÊNCIA rELATIvo Ao IMÓ-
vEL SITo NAS ESCADAS Do CAMpANÁrIo N.º 
S. 29 A 31, SANTA MArINhA, SoLICITADo por 
ArTur AgoSTINho BArroSo SILvA E ou-
TroS 
EDoC/2018/18657
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 65, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
29.05.2018”
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cance-
la Moura disse que relativamente ao presente 
procedimento, os vereadores do pSD mantêm 
a mesma posição, uma vez que existe uma en-
tidade gestora. Que entendem que a Direção 
Municipal de urbanismo e Ambiente deveria 
pronunciar-se para além da questão da avalia-

ção e, por esse motivo, votam contra.
Deliberação: Deliberado por maioria, por 6 vo-
tos a favor do pS e 2 votos contra do ppD/pSD.
CDS-pp, não exercer o direito de preferência 
relativo ao imóvel sito nas Escadas do Campa-
nário nºs. 29 a 31, Santa Marinha, solicitado por 
Artur Agostinho Barroso Silva e outros, nos ter-
mos informados.
proCEDIMENTo pArA A CoNTrATAçÃo DE 
prESTAçÃo DE SErvIçoS DE hIgIENE E LIM-
pEZA CoM ForNECIMENTo DE CoNSuMÍvEIS 
DE CASA DE BANho EM DIvErSoS EQuIpA-
MENToS MuNICIpAIS
EDoC/2018/10633
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 66, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
29.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, nos 
termos informados, o seguinte:
1. Autorizar a abertura de procedimento para a 
contratação da prestação de serviços de higie-
ne e limpeza com fornecimento de consumíveis 
de casa de banho em diversos equipamentos 
municipais, no âmbito do Acordo Quadro de hi-
giene e Limpeza promovido pela ESpAp, pelo 
preço Base de €1.105.372,86 + IvA pelo prazo 
de 2 anos, com possibilidade de 1 renovação, 
até ao limite de 3 anos;
2. Aprovar as peças do procedimento e desig-
nação do Júri, nos termos informados.

GAIuRB uRBANISMo E hABITAÇÃo, EM
MINuTA Do CoNTrATo DE rESoLuçÃo pro-
MESSA DE DoAçÃo – CoNFrArIA MoNTE DA 
vIrgEM IMACuLADA
EDoC/2017/5230
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 67, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
29.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a minuta do contrato de resolução de 
promessa de doação de terreno sito na rua 
heliodoro Salgado e rua Alexandre Braga, em 
Santa Marinha à Confraria do Monte da virgem 
Imaculada, a celebrar entre a Confraria do Mon-
te da virgem Imaculada, a gaiurb – urbanismo 
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e habitação EM e a Câmara Municipal de vila 
Nova de gaia, nos termos informados.

DIVERSoS
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DA 
TAXA rEFErENTE À LICENçA DE DoIS LugA-
rES DE ESTACIoNAMENTo prIvATIvo pArA 
o ANo DE 2018, SITo NA ruA 5 DE ouTuBro, 
AvINTES, No vALor DE €1.440,98 (MIL QuA-
TroCENToS E QuArENTA EuroS E NovEN-
TA E oITo CÊNTIMoS), SoLICITADo pELo 
CENTro SoCIAL MÁrIo MENDES DA CoSTA
EDoC/2018/3905
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 68, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
29.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa referente à licença de dois lugares de 
estacionamento privativo para o ano de 2018, 
sito na rua 5 de outubro, Avintes, no valor de 
€1.440,98 (mil quatrocentos e quarenta euros e 
noventa e oito cêntimos), solicitado pelo Cen-
tro Social Mário Mendes da Costa, nos termos 
informados.
Foi presente o rESuMo DIÁrIo DE TESourA-
rIA que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
69, apenas no original.
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
ADENDA Ao ACorDo DE CoLABorAçÃo 
CELEBrADo ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA 
NovA DE gAIA E A SoCIEDADE FILArMÓNI-
CA DE CrESTuMA – ESTorNo DE vErBA
EDoC 2017/66143
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 70 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
29.05.2018”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
proJETo Do pArQuE DA poNTE D. LuIS I – 
NIpg 16512/18
EDoC 2018/34613
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 71, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
29.05.2018”

Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a proposta de declaração de reconhe-
cimento do relevante interesse público, nos ter-
mos do artigo 21º. Do rJrEN, do projetos “par-
que da ponte D. Luís I” e “passadiços de ligação 
entre a ponte D. Luís I e a ponte D. Maria pia”; 
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to à aprovação da Assembleia Municipal.
proCESSo DISCIpLINAr INSTAurADo Ao 
TrABALhADor MANuEL goNçALvES DA 
SILvA - rELATÓrIo FINAL
EDoC 2017/54793
Foi presente o assunto referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 72, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
03.05.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 6 vo-
tos a favor e 2 abstenções, precedido de vo-
tação secreta, aplicar a pena de despedimento 
disciplinar nos termos da alínea d), do nº 1, do 
artigo 180º, e nº. 4 do artigo 182º e 187º, todos 
da Lei nº 35/2014 de 20 de junho, que aprovou 
a Lei geral dos Trabalhadores em Funções pú-
blicas.
E nada mais havendo a tratar, quando eram 16 
horas, o Senhor vice-presidente declarou en-
cerrada a reunião, da qual se elaborou a presen-
te ata aprovada, por unanimidade, nos termos 
do disposto no nº 1 do art.º 34.º do CpA e no 
nº. 1 do art. 57º do Anexo I da Lei nº. 75/2013, 
de 12 de Setembro, bem como do n.º 1 do art. 
11.º do regimento da Câmara Municipal de vila 
Nova de gaia, aprovado pelo Executivo na sua 
reunião de 2017.10.21.
E eu, Manuela Fernanda da rocha garrido, Di-
retora Municipal de Administração e Finanças e 
Secretária da presente reunião, a subscrevi.
o vice-presidente da Câmara, (patrocínio Mi-
guel vieira de Azevedo)

B.2. ATA N.º 13
rEuNIÃo pÚBLICA DA CâMArA rEALIZADA 
NoS pAçoS Do MuNICÍpIo DE vILA NovA DE 
gAIA EM 18 DE JuNho DE 2018
prESENTES:
- o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues
- o Senhor vereador, Eng.º patrocínio Miguel 
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vieira de Azevedo
- A Senhora vereadora, Dra. Maria Elisa vieira 
da Silva Cidade oliveira 
- o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura
- o Senhor vereador, Dr. José guilherme Sarai-
va de oliveira Aguiar
- o Senhor vereador, Dr. Manuel António Cor-
reia Monteiro  
- A Senhora vereadora, Engª. paula Cristina 
Martins Carvalhal
- o Senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro
- o Senhor vereador, Arq. José valentim pinto 
Miranda
- o Senhor vereador, Dr. Elísio Ferreira pinto 
- A Senhora vereadora, Dra. Marina raquel Lo-
pes Mendes Ascensão
prESIDIu À rEuNIÃo: 
- o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues.
SECrETArIou A rEuNIÃo: 
- A Senhora Diretora Municipal de Administra-
ção e Finanças, Dra. Manuela garrido 
horA DA ABErTurA: 16 horas.
horA DE ENCErrAMENTo: 19 horas e 15 mi-
nutos.

pErÍoDo ANTES DA orDEM Do DIA
poNTo prÉvIo Nº 1

o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues apresentou um agradeci-
mento ao Senhor vereador Dr. Elísio pinto, pelo 
acompanhamento dos alunos finalistas do 4º 
ano do Município de vila Nova de gaia, que se 
deslocaram de comboio ao oceanário de Lis-
boa, numa iniciativa inédita experimental. Que 
em gaia, quando se faz alguma coisa deste ca-
libre, a escala é brutal, pelo que, publicamente 
agradeceu ao Sr. vereador o seu empenho num 
projeto muito especial .

poNTo prÉvIo Nº 2
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse que na próxima reu-
nião de câmara será agendado, para votação e 
aprovação, o esquema e as opções de circula-
ção na Beira-rio. Que a decisão está tomada 
e consiste na pedonalização integral da Beira 
rio, entre o Largo Luís I e o Largo de Aljubar-

rota, o que significa que nem transportes públi-
cos irão circular. Que a decisão tomada no que 
diz respeito às consequências desta pedonali-
zação, tem a ver com duas medidas. uma, que 
é a medida mais económica e de lazer e que 
consiste em transformar a Avenida Diogo Leite 
numa plataforma de eventos. Que o município 
encetará um processo de articulação quer com 
os seus parceiros quer com os comerciantes da 
zona, para que, frequente e prioritariamente 
aos fins de semana, se possa ter na Beira-rio, 
um conjunto de eventos que possam signifi-
car um acrescento, quer do ponto de vista da-
queles que nos visitam, quer do ponto de vista 
dos concidadãos, no sentido de encontrar na 
beira-rio um sítio para passear tranquilamente 
em família, numa zona com um enquadramento 
fantástico quer do lado de gaia, com as caves 
e o centro histórico quer do lado do porto. Que 
a Beira-rio deve ser devolvida às pessoas e 
que aquela conflitualidade que existia entre as 
pessoas e o trânsito, com consequências quer 
do ponto de vista de segurança quer do ponto 
de vista ambiental, deixe de fazer sentido. Que 
todo o abastecimento comercial dos estabe-
lecimentos, será feito em horários específicos 
e usando a própria plataforma de apoio aos 
barcos e a Avenida Diogo Leite. A outra: exis-
te a noção de haver um conjunto de pessoas 
de larga idade a residir no local e que estavam 
habituadas a ter o transporte público nas ime-
diações das suas habitações. Que para suprir 
esta lacuna, que resulta do facto da STCp e do 
Espírito Santo não poder circular na Avenida 
Diogo Leite e ter de fazer o contorno à circu-
lar do Centro histórico, pela via da Misericórdia, 
o Município disponibiliza, durante o horário de 
expediente, 6 dias por semana, uma viatura elé-
trica conduzida por um motorista próprio, que 
fará um rebatimento entre as casas das pessoas 
e as paragens dos autocarros. Entende ser o 
justo equilíbrio entre aquilo que é uma inevitá-
vel adaptação aos tempos modernos daquela 
zona, mas, ao mesmo tempo, uma resposta in-
teligente e eficaz às necessidades das pessoas. 
Que este projeto será assumido até ao dia 31 
de Dezembro de 2018 e o objetivo é que, nessa 
altura, se possa avaliar o impacto da medida. 
Que apesar desta questão, só poder ser ana-
lisada em reunião de câmara no próximo dia 2 
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de Julho, é uma decisão já tomada e fechada, 
estando o Município, neste momento, a ultimar 
os procedimentos para garantir o pleno funcio-
namento do “táxi on demand”.

poNTo prÉvIo Nº 3
o Senhor vereador, Dr. José guilherme Sarai-
va de oliveira apresentou os votos de Louvor 
que a seguir se transcrevem e propôs que os 
mesmos sejam comunicados aos presidentes 
da Escola de ginástica de gaia e da Associação 
MoDICuS de Sandim e ao Coordenador/treina-
dor da Seleção de gaia, o funcionário munici-
pal, Ernesto Faria :
“voToS DE Louvor
- Às atletas da Escola de ginástica de gaia, Bár-
bara pacheco, Carolina Costa e Lia Amorim que 
se sagraram campeãs Nacionais por Equipas.
- Individualmente, a ginasta Lia Amorim ganhou 
o 1º lugar na Trave olímpica e o 3º lugar nas pa-
ralelas Assimétricas. A ginasta Carolina Costa 
ganhou o 3º lugar na Trave olímpica.
- À Seleção de gaia de Futebol, escalão Sub-14, 
que conquistou o XIv Torneio Inter Concelhio, 
organizado pela Associação de Futebol do por-
to, derrotando na final a Seleção de gondomar.
- À equipa sénior de andebol da Associação 
Modicus de Sandim, que conquistou no Algarve 
o Campeonato Nacional da 3º Divisão, derro-
tando na final o Lagoa.
os votos devem ser comunicados aos presiden-
tes da Escola de ginástica de gaia e da Asso-
ciação Modicus de Sandim e ao Coordenador/
treinador da Seleção de gaia, o funcionário mu-
nicipal Ernesto Faria.

poNTo prÉvIo Nº 4
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura apresentou o voto de louvor que a seguir 
se transcreve:
“voTo DE Louvor
ontem, 17 de junho, a equipa sénior masculina 
do MoDICuS, sagou-se Campeão Nacional da 
III Divisão, em andebol, em Lagoa, no Algarve, 
após ter batido de forma concludente na final, 
a equipa da casa.
Nas palavras emotivas do capitão Nuno Edgar 
Loureiro, um ícone do clube da modalidade 
“Fomos enormes na dedicação e no acreditar 
no MoDICuS … Sinto-me super orgulhoso em 

pertencer a esta equipa e muito emocionado 
com tudo isto … obrigado por tudo e por serem 
felizes na “nossa” aldeia”.
Este era um objetivo traçado no início da época, 
para devolver a uma equipa que tem tido lugar 
cativo, por mérito próprio, nos lugares cimeiros 
do campeonato nacional da II Divisão Nacional 
de andebol.
E representa simbolicamente uma conquista 
especial, porquanto e não obstante os êxitos no 
futsal nacional, onde é atualmente um dos prin-
cipais emblemas, a alma do MoDICuS é exa-
tamente o andebol, à sombra do qual nasceu 
enquanto instituição.
o MoDICuS nasceu no advento do 25 de abril, 
num dos lugares mais carenciados da fregue-
sia de Sandim, como uma resposta de cariz 
social, e apesar de se transformado num clube 
desportivo, à uma das instituições que melhor 
cumpre esta função. É, de facto, um dos clubes 
mais emblemáticos e ecléticos do Concelho e 
tem um papel social importante na qualificação 
dos mais jovens, constituindo-se como uma das 
poucas ofertas de qualidade que estes têm para 
se iniciarem e formarem pelo desporto.
por isso, para além do título alcançado, este tra-
balho e dedicação em prol do desporto, mere-
cem ser reconhecidos.
Nestes termos,
o grupo de vereadores do pSD, propõe um 
voto de louvor à secção de andebol do MoDI-
CuS, pela conquista deste título e como forma 
de reconhecimento pelo trabalho e entrega dos 
atletas, treinadores e dirigentes que, não obs-
tante as dificuldades, sempre acreditaram e 
perseguiram o resultado que agora alcançaram.
vila Nova de gaia, 18 de junho de 2018
o grupo de vereadores na Câmara Municipal 
de vila Nova de gaia
Caso seja aprovado requer-se que seja dado 
conhecimento do presente voto de louvor en-
viado à direção do MoDICuS e á respetiva Sec-
ção de Andebol.”

poNTo prÉvIo Nº 5
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura apresentou o voto de louvor que a seguir 
se transcreve:
“voTo DE Louvor
No passado dia 10 de junho, as canoístas por-
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tuguesas Joana vasconcelos e Teresa portela 
conquistaram em Belgrado, na Sérvia, o título 
de campeãs europeias em canoagem, embar-
cação k2.
Como as próprias afirmaram esta vitória cons-
titui uma motivação para o Mundial, a dispu-
tar em Montemor-o-velho, no próximo mês de 
agosto.
Joana vasconcelos nasceu em Lever, vila Nova 
de gaia, e iniciou a sua carreira desportiva e 
cedo se distinguiu e destacou nos escalões de 
formação do Clube Náutico de Crestuma. o per-
curso desta atleta gaiense, recheado de êxitos, 
com resultados consistentes e com presenças 
regulares nas competições internacionais, no-
meadamente nos Jogos olímpicos, em repre-
sentação da seleção, despertou o interesse dos 
grandes, e levaram-na a ingressar mais tarde no 
Sport Lisboa e Benfica.
Entre as conquistas mais relevantes, destacam-
-se os títulos de campeã do Mundo de Juniores, 
em 2009, finalista nos Jogos olímpicos de Lon-
dres, em 2012, em k2 e k4 500 metros, vice-
-campeã do Mundo, em k1 200m, de sub-23, em 
2013 e medalha de bronze, no Europeu de velo-
cidade, em k1, 200 metros, também em Sub-23.
A Confederação do Desporto de portugal, 
quando a nomeada para desportista do ano, na 
modalidade de canoagem, definiu esta atleta 
da elite portuguesa com três palavras-chave: 
garra, disciplina e determinação.
Com um trabalho de grande profundidade, os 
resultados e os êxitos desportivos apareceram 
com toda a naturalidade, pelo que o desempe-
nho desta gaiense deverá merecer o reconheci-
mento ao mérito por parte do Município.
Nestes termos,
o grupo de vereadores do pSD, propõe um 
voto de louvor à atleta internacional gaiense 
Joana vasconcelos, pela mais recente conquis-
ta internacional.
Mais propõem que, como forma de reconheci-
mento pelo percurso respetivo percurso des-
portivo, lhe seja atribuída a medalha de mérito 
municipal, caso ainda não lhe tenha sido distin-
guida com esta distinção.
vila Nova de gaia, 18 de junho de 2018
o grupo de vereadores na Câmara Municipal 
de vila Nova de gaia
Caso seja aprovado requer-se que seja dado 

conhecimento do presente voto de louvor en-
viado à própria e às direções do Clube Náutico 
de Crestuma e do Sport Lisboa e Benfica.”
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse considerar os votos 
apresentados e assumidos, contudo, salientou 
que as propostas avulsas de medalhas têm o 
seu timing para serem feitas

PRESIDÊNCIA/VEREAÇÃo
AprovAçÃo DEFINITIvA DAS ATAS N° 11 E 12 
DAS rEuNIÕES DE CâMArA rEALIZADAS EM 
21 DE MAIo DE 2018 (pÚBLICA) E 04 DE Ju-
Nho DE 2018 (orDINÁrIA), rESpETIvAMEN-
TE 
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 11 da reunião 
pública realizada em 21 de maio de 2018.
o Senhor vereador, Dr. José guilherme Saraiva 
de oliveira Aguiar, não votou em virtude de não 
ter participado na reunião de Câmara de 21 de 
maio de 2018.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar definitivamente a ata nº 12 da reunião 
ordinária realizada em 04 de junho de 2018.
os Senhores vereadores, Dr. José guilherme 
Saraiva de oliveira Aguiar e Dr. Elísio Ferreira 
pinto, não votaram em virtude de não terem 
participado na reunião de Câmara de 04 de ju-
nho de 2018.

DEPARTAMENTo DE PESSoAL
pEDIDo DE ABErTurA DE proCEDIMENTo 
CoNCurSAL pArA poSToS DE TrABALho 
No âMBITo DAS ATIvIDADES DE ENrIQuECI-
MENTo CurrICuLAr (AEC) – 2018/2019
EDoC/2018/25341
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
2, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.29.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a abertura de procedimento concursal para 
postos de trabalho no âmbito das atividades de 
enriquecimento curricular (AEC) – 2018/2019, 
nos termos informados.
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Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to à aprovação da Assembleia Municipal.

DEPARTAMENTo DE ASSuNToS JuRÍDICoS
proC. 2967/12.7 – TrIBuNAL ADMINISTrA-
TIvo E FISCAL Do porTo, AuTorA MArIA 
DA CoNCEIçÃo MAChADo MorEIrA, rÉuS: 
prESIDÊNCIA Do CoNSELho DE MINISTroS 
E MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA
EDoC/2018/32911
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 Câma-
ra.30.05.2018”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
proC. 860/13 – TrIBuNAL ADMINISTrATIvo 
E FISCAL Do porTo, AuTorES: FuNCIoNÁ-
rIoS Do Corpo DE BoMBEIroS MuNICIpAIS, 
rÉu: MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA
EDoC/2018/34283
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 Câma-
ra.04.06.2018”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
CoNCurSo pÚBLICo CoM puBLICIDA-
DE INTErNACIoNAL pArA AQuISIçÃo DE 
prESTAçÃo DE SErvIçoS DE ALMoço E 
SupLEMENToS ALIMENTArES NAS CANTI-
NAS ESCoLArES – ANoS LETIvoS 2018/19 E 
2019/20 – INDEFErIMENTo DE IMpugNAçÃo 
ADMINISTrATIvA E provIMENTo DA pro-
NÚNCIA DA CoNTrA-INTErESSADA gErTAL, 
CoMpANhIA DE rESTAurANTES E ALIMEN-
TAçÃo, SA
EDoC/2018/34556
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: “Concordo. Indefi-
ro a impugnação e concedo provimento à pro-
núncia da contra-interessada. À Câmara, para 
ratificação.12.06.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, ratificar o despacho do Sr. presidente 
datado de 12.06.2018 que indeferiu a impug-
nação e concedeu provimento à pronúncia da 

contra-interessada, nos termos da Informação 
nº 18.23/DCAJrM de 12.06.2018.
rELATÓrIo DE proCEDIMENTo DE ELABo-
rAçÃo Do rEguLAMENTo DA TAXA DE CI-
DADE DE vILA NovA DE gAIA
EDoC/2017/57294
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 Câma-
ra.12.06.2018”
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse que a Câmara resolveu 
iniciar o processo, porque na discussão pública 
da taxa turística, não houve grandes contribu-
tos. Que o Executivo teve a oportunidade de 
ir discutindo muitas das questões que tinham 
sido desenhadas do ponto de vista técnico-ju-
rídico, como proposta para o desenho de taxa 
turística. Que aquilo que hoje é presente para 
discussão, é o fim da designação de “taxa tu-
rística”, porque é injusto exigir que pessoas que 
circulam e que pernoitam na cidade e que não 
estão propriamente a fazer turismo, tenham de 
pagar uma taxa turística. Que a designação que 
genericamente tem vindo a ser aceite na Euro-
pa, é a substituição do modelo de “taxa turísti-
ca” por “taxa de cidade” e será isso que se irá 
votar. por outro lado, disse que houve algumas 
alterações estruturais no regulamento que se 
revelam incomportáveis do ponto de vista ju-
rídico para um processo de revisão e que jus-
tificam a necessidade de um novo regulamen-
to. Que é presente à Câmara, para discussão e 
votação, o novo projeto de regulamento para a 
taxa de cidade de vila Nova de gaia, a respetiva 
nota justificativa e o seu lançamento a discus-
são pública de acordo com a consulta pública 
de acordo com o CpA.
o Senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro disse que se a fundamentação econó-
mica e financeira aponta para os 2 euros, por 
que há uma redução para um euro na época 
baixa, perguntou para quando o início previsto 
da cobrança desta taxa e qual o seu impacto 
no orçamento inicial previsto, que foi falado no 
início do ano, quando se aprovou o anterior re-
gulamento.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse que o estudo econó-
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mico diz respeito ao valor da taxa de cidade, 
calculada em termos de volume de receita e a 
sua convicção é que a redução do preço sig-
nifique um aumento de escala, ou seja, aquilo 
que se está “a perder” pela criação do regime 
sazonalidade,  vai-se ganhar pela atratividade 
que daí vai resultar para as unidades hoteleiras 
do concelho. Que aquilo que se tem como ex-
pectativa, é que o valor anteriormente referido 
de 2,5 aos 3 milhões de euros, é um valor anual 
para se manter. Que este ano é evidente que há 
uma redução, porque em vez de se começar a 
cobrar a taxa em Abril, vai-se começar a cobrar 
em Setembro, contudo, entende ser preferível 
adiar a cobrança da taxa, de forma a garantir 
um regulamento auspicioso. Entende que aqui-
lo que se vier a perder em termos absolutos, 
vai-se ganhar em termos relativos. 
o Senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro disse que o regulamento refere que a 
fiscalização competirá exclusivamente à câma-
ra. perguntou se a câmara está preparada, em 
termos humanos e materiais, para fazer esta fis-
calização, dentro dos timings indicados?
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse que a Câmara não está 
preparada e nunca o estará antes de começar 
a trabalhar. Que a Câmara está preparada para 
iniciar um projeto, fazer o seu trajeto e ajustá-lo. 
Que se está a fazer algo absolutamente novo 
no concelho, onde a relação entre os agentes 
económicos e o Município, é de abertura e de 
cordialidade. Que vila Nova de gaia não tem 
a escala de Lisboa ou de roma, mas tem a sua 
própria escala e ninguém, à partida, está prepa-
rado, contudo, a Câmara está empenhada em 
ficar preparada rapidamente.
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, submeter, nos termos dos artigos 99º e 
101º do CpA, a nova consulta pública, para reco-
lha de sugestões no prazo de 30 dias, a contar 
da data da sua publicação no Boletim Municipal 
e na Internet, no sítio institucional da Câmara 
Municipal, o projeto de regulamento que pro-
cede à criação da Taxa de Cidade de vila Nova 
de gaia e respetiva nota justificativa, nos ter-
mos informados.

DIREÇÃo MuNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃo E 
FINANÇAS

CoNTA CoNSoLIDADA 2017
EDoC/2018/37400
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 Câma-
ra.11.06.2018”
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse tratar-se da consoli-
dação das contas da Câmara, da gaiurb e das 
Águas de gaia, onde se repercute aquilo que 
foi discutido em Abril, aquando da aprovação 
do relatório e contas do Município. Disse ser 
as melhores contas da década, pelo menos na 
Câmara Municipal. Que se trata de uma conta 
auspiciosa nas Águas de gaia e um processo 
que só agora vai começar a ser um processo 
de amadurecimento da gaiurb, enquanto em-
presa municipal, quer no que diz respeito à sua 
função específica, quer no que diz respeito ao 
alargamento do espectro da sua intervenção. 
Que é uma conta extraordinária de todos os 
pontos de vista, não tanto do ponto de vista 
da “rentabilidade”, porque essa já se percebeu 
que está muito localizada, em termos explica-
tivos, no tempo em que o Município recebe a 
última tranche de financiamento, oriundo do 
poder central, nomeadamente, a 3ª tranche do 
IMI e do IMT, mas é uma conta que mostra que 
o município está, neste momento, a erguer-se, 
está no verde, tem as contas em ordem, tem o 
prazo médio de pagamentos em ordem. Que é 
uma conta que é motivo de orgulho e que re-
sulta não apenas do trabalho dos autarcas, mas 
é igualmente o produto do trabalho dos diri-
gentes, das empresas municipais e das admi-
nistrações. Disse ser o marco na demonstração 
de que é possível ter contas em ordem, contas 
em dia, ter investimento inteligente e ter taxas 
e tarifas a descer, como tem acontecido com a 
fatura da água e com um IMI. Disse pretender 
que a partir do próximo plano e orçamento da 
Câmara Municipal, seja criada uma rubrica que 
valerá sempre entre 1 milhão e duzentos mil eu-
ros e 1 milhão e quinhentos mil euros, com a 
possível designação de “futuro investimento no 
futuro”, a qual será o memorial das contas no 
vermelho. Que esse valor demonstrará quanto 
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a Câmara Municipal pagava de juros de mora, 
quando tinha dívidas acumuladas e aquilo que 
se pretende demonstrar, é o seguinte: “ter as 
contas em dia, significa poupar 1 milhão e du-
zentos mil euros ou 1 milhão e meio de euros por 
ano, os quais deixam de ser pagos em juros de 
mora às grandes empresas, que têm capacida-
de de o exigir e passam a estar disponíveis para 
projetos municipais”. Que os projetos que vão 
estar incluídos nessa rubrica, são todos aqueles 
que significarem sustentabilidade e futuro, no-
meadamente, uma combinação entre projetos 
infraestruturais na área da educação ou ação 
social e projetos do imaterial, nomeadamente 
com a criação de um programa Erasmus muni-
cipal. Que ter as contas em dia, significou para 
a atual maioria, uma enorme ambição e não a 
pequenez de raciocínio. 
o Senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro  disse que na certificação legal de con-
tas, continua a existir uma reserva relativamen-
te à identificação e natureza dos bens, que cria 
alguma dificuldade no cálculo da amortização. 
Que é uma situação que já decorre de anos an-
teriores, pelo que, pretendia uma explicação 
sobre isso. Que o presente documento reflete 
o resultado consolidado e comparando com o 
resultado da Câmara, as empresas municipais 
gaiurb e Águas de gaia, tiveram prejuízo.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues disse que o relatório 
e contas das Águas de gaia, já foi analisado em 
reunião de Câmara e com um resultado posi-
tivo. Que só há conta negativa nas empresas 
municipais, como aconteceu, por exemplo, na 
gaianima, quando a Câmara não assume aqui-
lo que a lei manda, que é cobrir os prejuízos. 
Que existem dois tipos de prejuízos: ou empre-
sa está deficitária e com problemas estruturais 
ou a empresa não era deficitária ou não está 
deficitária, mas fruto de uma demanda que a 
Câmara lhe fez, ela não tendo capacidade para 
cumprir financeiramente essa demanda, apre-
senta prejuízo em 31 de Dezembro e a lei obriga 
que até 30 de Abril do ano seguinte, haja cober-
tura desses prejuízos. Que o que a Câmara fez, 
e já não foi no seu mandato, mas pessoalmente 
assumiu porque não ia perder dinheiro, utilizou 
um empréstimo do BEI para a reabilitação em 
mais de 20 milhões de euros de vila d’Este e 

entregou a gestão deste dossier, à gaiurb. Disse 
ser evidente que a gaiurb não tem capacidade 
de gerar receita para cobrir 20 milhões de eu-
ros e, portanto, aquilo que aconteceu, foi que 
a Câmara sucessivamente ia fazendo a cober-
tura de prejuízos. Que só se pode olhar para as 
contas puras da gaiurb de duas maneiras: ou se 
exclui a vila d’este e a Câmara assume as con-
tas da gaiurb e elas são positivas ou espera-se 
pelo próximo ano em que não vai haver peso da 
gaiurb e aí ver-se-á como é que se comporta a 
estrutura. Que é sua expetativa de que, no pró-
ximo ano, a gaiurb dê prejuízo de novo, porque 
depois de se resolver o problema de vila d’este, 
existe a vontade de reforçar os quadros da em-
presa, que num processo como o atual, de re-
forço da pressão imobiliária, etc, está a claudi-
car a estrutura. Que, neste momento, não existe 
capacidade humana e técnica para responder à 
brutal demanda que existe na gaiurb , pelo que, 
entende não fazer sentido estar à procura de 
resultados positivos. 
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 votos contra do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar a Conta Consolidada do Muni-
cípio de vila Nova de gaia relativa a 2017, nos 
termos apresentados.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to à aprovação da Assembleia Municipal.
FuNDo ESpECIAL DE INvESTIMENTo IMoBI-
LIÁrIo FEChADo gAIA Douro – prorro-
gAçÃo por uM pErÍoDo DE CINCo ANoS
EDoC/2018/37389
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 Câma-
ra.11.06.2018”
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse que a Câmara Munici-
pal criou há 10 anos, um fundo de investimento 
imobiliário fechado com a Caixa geral de De-
pósitos, que foi muito mais um modelo de “sad 
leaseback” dos terrenos do que propriamente 
um modelo de fundo imobiliário, porque não 
houve nenhuma estratégia de fundo imobiliário 
ou de investimento imobiliário. Que se colocou 
num fundo imobiliário, os terrenos mais valio-
sos da Câmara e pedir, em contrapartida, um 
montante, ou seja, vender a essa fundo e pedir, 
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em contrapartida, o montante respetivo. Que se 
está a falar de um encaixe que a Câmara fez, 
superior a 20 milhões de euros e que depois 
nos anos seguintes, inclusivamente, nos 4 anos 
do mandato anterior, foram pagos a sério, por-
que, para além de serem pagos os 4 anos do 
mandato anterior, foram pagos anos para trás, 
porque, como se sabe, a Câmara em 2013 es-
tava em dívida, no fundo imobiliário. Que esta-
va em dívida, as rendas e os juros de mora que 
já resultavam de não pagar atempadamente 
as rendas. Que a Câmara, no seu 1º mandato, 
pagou o mandato e meio de fundo imobiliário. 
Que chegado a este momento, surge uma de 
duas soluções, ou seja, o fundo termina no dia 
31 de Dezembro de 2018 e a Câmara tem de co-
municar à CMvM e ao seu parceiro, Caixa geral 
de Depósitos, a intenção que o Município tem 
e a questão coloca-se de uma maneira muito 
simples, ou a Câmara Municipal continua mais 
5 anos com o fundo e vai tentando aproveitar 
este momento quente de imobiliário, para ten-
tar resolver os problemas que o próprio fundo 
levanta ou a Câmara Municipal liquida o fundo, 
com as consequências que isso acarreta. Que a 
sua opção, é uma opção que se inscreve den-
tro do “seu mandato”, pois está-se a falar do 
prazo de 5 anos, em que o processo de gestão 
vai ter coerência, independentemente de quem 
estiver à frente dos destinos do Município e são 
5 anos que permitem atenuar o impacto deste 
fundo de investimento. Disse ser uma decisão 
que está formalizada e que é presente à Câma-
ra Municipal para que esta se pronuncie, saben-
do que a Câmara tem de comunicar ao fundo 
até ao dia 30 de Junho
o Senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro disse que o parecer técnico que a em-
presa KTConsulta elaborou, refere que a consti-
tuição do fundo não foi favorável para a câmara, 
porque poderiam ter sido poupados cerca de 8 
milhões de euros entre 2008 e 2018, se os imó-
veis tivessem continuado na posse da Câmara. 
perguntou qual a razão desta prorrogação por 
mais 5 anos e se vai continuar a onerar as con-
tas da Câmara, nomeadamente, em termos de 
encargos e de débitos.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues disse que tomou esta 
opção porque se a Câmara Municipal liquidas-

se o fundo, significaria que a Câmara Municipal 
teria que passar um cheque de 12 milhões de 
euros à Caixa geral de Depósitos, para cobrir 
terrenos que, na altura, foram avaliados como 
“minas de ouro”. Que a questão é a seguinte: a 
atual câmara, nos seus mandatos, recebeu zero 
do fundo. Que os 20 milhões vieram todos do 
mandato anterior, mas, no seu mandato, pagou 
mandato e meio do fundo, pagou cerca de 6 
anos do fundo. Disse ser exagerado pensar que 
é possível pagar num mandato, um mandato e 
meio de fundo e ainda pegar em 12 milhões de 
euros e cobrir o fundo com aquilo que foi a ava-
liação extrapolada na altura. Que se está a falar 
de um fundo fechado, que foi articulado com 
a Caixa geral de Depósitos, em que a Câmara 
vendeu os seus terrenos ao fundo, que é da Câ-
mara mas com outro nome, recebe o dinheiro e 
depois vai pagando mensalmente, só que, como 
a avaliação foi enorme, os pagamentos das ren-
das são pornográficos. Que, neste momento, a 
Câmara está a pagar pelo quartel dos bombei-
ros, que é do fundo imobiliário, 55 mil euros por 
mês; pelas oficinas municipais, 47 mil euros por 
mês; pelo parque de campismo da Madalena, 
20 mil euros por mês e pela sede da gaiaso-
cial, 25 mil euros por mês. Que daqui a 5 anos, 
se a situação estiver passível de ser amortizada 
e fechado fundo, nesse momento, terá outros 
projetos, nomeadamente, o projeto de utilizar o 
fundo para uma estratégia de desenvolvimento 
do concelho, por exemplo, ancoradouro ou su-
porte do próprio financiamento do Centro de 
Congressos e para políticas municipais. outro 
exemplo extraordinário pela sua centralidade e 
pela sua importância, é o terreno dos Arcos do 
Sardão, que é um terreno municipal e que está 
no fundo e que tem um potencial extraordinário 
para a política de habitação e de arrendamento 
apoiado. Que é dos sítios, onde até ao final do 
ano, será apresentado um projeto de constru-
ção de habitação, com rendas a custos contro-
lados para jovens casais de vila Nova de gaia 
e de alguma forma dar uma resposta ao mer-
cado. Que na altura em que o mercado mais se 
pressiona com rendas brutais, a única maneira 
de fazer baixar as rendas é inundar o mercado 
de oferta e é isso que a Câmara irá fazer, através 
de uma política pública municipal de habitação, 
estando, neste momento, a fechar um lote de 
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5/6 terrenos, para avançar com um processo de 
construção, de preferência com arquitetos de 
renome, com arquitetos que possam valorizar o 
espaço, com zonas que sejam capazes de criar 
novas centralidades, capazes de ser valorizadas 
porque estão perto de transportes públicos, de 
vias principais e porque, ao mesmo tempo, per-
mitem que o município tenha uma oferta de 
habitação para grupos sociais que não são tra-
dicionalmente os mais pobres dos pobres, mas 
são grupos sociais que necessitam muito de 
uma intervenção de habitação pública. 
o Senhor vereador, Dr. José guilherme Saraiva 
de oliveira Aguiar disse que no relatório que é 
apresentado, faz-lhe confusão que para um fi-
nanciamento de perto de 18 milhões de euros, 
que a Câmara necessitava de ter, tivesse cons-
tituído um fundo imobiliário e cedido todo o 
seu património a esse fundo. Que se a Câmara 
tivesse contraído um financiamento bancário 
de 18 milhões e tivesse aproveitado as receitas 
desses imóveis, neste momento, seria residual 
e já teria os 8 milhões de euros de juros que 
pagou e ainda restariam 10 milhões e já estaria 
tudo pago. pediu desculpa por este negócio, 
apesar de ter tomado parte dele, ainda que não 
soubesse do que se estava a passar. 
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar a prorrogação por um perío-
do de cinco anos do Fundo Especial de Investi-
mento Imobiliário Fechado gaia Douro.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to à aprovação da Assembleia Municipal.
CoNSTITuIçÃo DA CoopErATIvA “gAIA Fu-
Turo – CoopErATIvA DE INTErESSE pÚBLI-
Co DE rESpoNSABILIDADE LIMITADA
EDoC/2018/36563
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 Câma-
ra.11.06.2018”
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse ser um processo ini-
ciado em 2015 e que gerou muita discussão e 
muita argumentação com o Tribunal de Contas. 
Que o visto do Tribunal de Contas foi favorável 
e que a Câmara, a partir de amanhã, vai encetar 
o processo da materialização deste visto. Que 

as empresas municipais estão com problemas 
sérios, a criação de novas empresas munici-
pais levanta dúvidas muito sérias, a criação de 
uma régie cooperativa também, porque foram 
3 anos de discussão, mas no final, o Tribunal de 
Contas decidiu de maneira diferente. Disse que 
pessoalmente compromete-se respeitar estrita-
mente o espírito da economia social, com este 
modelo, o qual poderá ter futuro como instru-
mento de gestão autárquica de excelência. 
o Senhor vereador Dr. José guilherme Saraiva 
de oliveira Aguiar disse reiterar o otimismo do 
Sr. presidente, porque as reggie’s Cooperati-
vas foram um instrumento utilizado por muitos 
anos por muitos municípios. Que o município 
de guimarães, utilizou este modelo quer no 
desporto quer na cultura, como se de uma em-
presa municipal se tratasse. Que essa foi uma 
das principais razões com que o Tribunal de 
Contas se debateu e que quase levou à falência 
da regie Cooperativa, em guimarães, porque 
ela deixou de poder ser financiada pelo Muni-
cípio e passou a ter que encontrar fundos pró-
prios para fazer face às suas despesas. Entende 
que a Câmara Municipal de vila Nova de gaia 
tem a obrigação de demonstrar que o presente 
modelo pode ser benéfico e não como muitas 
das vezes foi utilizado. 
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
CoNTrATo DE ArrENDAMENTo CoM op-
çÃo DE CoMprA Do IMÓvEL, proprIEDA-
DE Do CLuBE DE FuTEBoL DE oLIvEIrA Do 
Douro, SITo No LugAr DE SÃo TIAgo, No 
vALor gLoBAL DE €900.000,00 (NovECEN-
ToS MIL EuroS) – FrEguESIA DE oLIvEIrA 
Do Douro
EDoC/2018/7982
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 DMAF. Con-
cordo com a informação constante da etapa 
4. À Câmara, para deliberar o arrendamento 
com opção de compra nos termos propos-
tos.15.04.2018”
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse que se está a analisar 
um contrato de arrendamento com opção de 
compra, em que a câmara poderá exercer ou 
não, com vista a titular o campo de Santiago. 
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Que é perspetiva da Câmara vir a adquirir o ter-
reno, mas não se está a deliberar a aquisição. 
o Senhor vereador, Dr. José guilherme Saraiva 
de oliveira Aguiar disse que o Município neces-
sita urgentemente de uma alternativa ao recin-
to de jogos do parque da Lavandeira, o qual 
é utilizado por milhares de atletas, pelo que 
apresentou a proposta que está em discussão. 
Disse que o campo municipal de Santiago será 
exclusivamente utilizado pelos escalões de for-
mação. 
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura disse que se trata de uma intenção de 
aquisição com uma proposta de arrendamen-
to, que só fará sentido que haja esta intenção, 
se no futuro houver a intenção de se adqui-
rir, porque fala-se na requalificação das insta-
lações e mesmo que o campo de futebol não 
esteja preparado para o futebol de onze, essa 
lacuna poderia ser suprimida com a criação de 
um novo equipamento municipal, porque todos 
os clubes que não têm instalações próprias, no-
meadamente o gervide e o Torrão, participam 
em campeonatos oficiais e precisam de fazer 
jogos oficiais e de treinar em campos com as 
dimensões exigidas para o efeito. perguntou 
se este novo equipamento municipal, se vier a 
ser adquirido, vai suprir as dificuldades destes 
cinco clubes e a sobrecarga que existe no cam-
po ou no estádio da Lavandeira. Disse que esta 
operação, de acordo com a informação presen-
te, envolverá a liquidação de um empréstimo 
ou de um mútuo com hipoteca, que o clube de 
futebol de oliveira do Douro terá feito para a 
construção do estádio. perguntou se quando 
foi construído o estádio, não foi ventilada a per-
muta deste terreno com a comparticipação mu-
nicipal dada, para a construção do Estádio. Que 
até se poderia ter posto a hipótese do clube ter 
alienado o campo de Santiago, para gerar mais-
-valias, para suportar os encargos de constru-
ção. Disse congratular-se com a presente situa-
ção, porque esta era uma proposta que o pSD 
fez, em tempos eleitorais e em termos locais, 
no sentido de rentabilizar um espaço, que é um 
ativo que está abandonado. 
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse que tem sido alvo de 
uma campanha de calúnia e de ataque pessoal, 
feita a propósito do apoio da Câmara Municipal 

ao clube de Futebol de oliveira do Douro, pelo 
facto de pessoalmente ser de oliveira do Dou-
ro, criando a ideia de que o facto de um presi-
dente de Câmara ser natural de uma determi-
nada freguesia, para o ser tem que ou abdicar 
da freguesia ou renunciar ao seu passado. Que 
praticamente todas as freguesias, à exceção de 
Crestuma, têm campos de futebol pagos inte-
gralmente pela Câmara e, no caso de oliveira 
do Douro, a Câmara atribuiu um subsídio e oli-
veira do Douro, se quis construir o campo, teve 
de contrair um empréstimo. Que é por esses 
motivos, que esta questão irá desenvolver-se 
em duas etapas. Que o clube de futebol, pre-
sentemente, consegue ir cumprindo as suas 
responsabilidades e, neste momento, este as-
sunto interessa mais à Câmara do que ao clube 
de futebol. Que o que se está a votar, não é a 
aquisição, ou seja, a aquisição é a proposta ori-
ginal, o arrendamento com cláusula de opção 
de compra e venda, é a sua decisão e que cons-
ta no seu despacho. Que se irá testar a impor-
tância do campo de jogos, que não sabe se será 
usado pelo gervide ou pelo Torrão, mas sabe 
que o facto de libertar o estádio da Lavandeira 
para o campo de Santiago, permite ao gervi-
de e ao Torrão usarem o estádio da Lavandei-
ra. Que o gervide ou o Torrão, não necessitam 
do campo de Santiago, necessitam é de mais 
horas para utilizarem o campo da Lavandeira e 
isso só será possível se retirar da Lavandeira a 
formação, que pode ir para Santiago. Que esta 
situação irá beneficiar os clubes que treinam no 
local e nem sequer beneficia especificamente 
o oliveira do Douro, porque, neste momento, 
além de ter o seu parque de jogos, tem o pro-
jeto de construção do campo de treinos e não 
precisa de treinar no campo de Santiago. Que 
os principais beneficiados não são os atletas de 
oliveira do Douro, mas isso não impediu que, 
em plena campanha eleitoral, se tenha atacado 
publicamente o presidente da Câmara e utilizar 
todo o tipo de argumentário, para dar ideia que 
o presidente da Câmara era pouco isento e que 
apenas beneficiava a sua terra. Que a Câmara 
Municipal apoiou o Modicus, o Futebol Clube 
de gaia, o pedroso e o Canelas, ao qual foi pago 
integralmente o seu complexo. Que o único clu-
be de gaia que não tem um parque de jogos 
construído integralmente pela Câmara Munici-
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pal, é oliveira do Douro. Que espera que o clu-
be resolva a sua situação, porque não é possível 
acionar a cláusula de compra e venda no final, 
se o terreno ainda estiver debaixo de uma hipo-
teca. Que espera que este seja um grande equi-
pamento para o concelho, porque está numa 
zona privilegiada, está num encadeamento de 
uma estratégia que a Câmara está a tentar con-
solidar na EN222, entre a Avenida república e 
Avintes, que consiste na criação de uma bateria 
de equipamentos, na qual este equipamento se 
inclui.
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura perguntou se não daria para fazer um 
campo oficial, dando assim uma maior rentabi-
lidade. Que deve haver uma clara intenção de 
adquirir, em função do investimento que o Mu-
nicípio vai fazer. 
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse haver uma clara inten-
ção e não uma decisão, porque essa decisão 
não é unilateral da Câmara. Que se no final do 
contrato o clube tiver a oferta de uma Mercado-
na ou de um pingo Doce, a Câmara não terá for-
ma de cobrir essas ofertas. Que a Câmara não 
está a cobrir propostas comerciais, mas sim so-
ciais. Que a Câmara tentará negociar que o va-
lor investido seja ressarcido ao Município. Que 
ao chegar ao fim do contrato e no momento de 
acionar a cláusula de opção, o clube ainda tiver 
a hipoteca, a Câmara não poderá comprar, con-
tudo, há uma clara intenção e vai-se trabalhar 
nesse sentido. Que aquilo que está em causa, é 
ajudar as instituições a criarem mecanismos de 
sustentabilidade e dinheiro aplicado que não 
seja na formação ou nas infraestruturas, é má 
aplicação. 
o Senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro perguntou se a intenção do contrato 
de arrendamento com opção de compra, prevê 
que as rendas sejam deduzidas no valor final da 
opção de compra do imóvel. Que, nesse senti-
do, o imóvel ficaria com um preço muito apete-
cível no final do contrato de arrendamento. 
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues disse que no momen-
to do acionamento da opção de compra o valor 
é zero e não há nenhuma dedução de rendas, 
porque as rendas já são o preço. Trata-se de 
uma dedução a 100%.

o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues saiu da reunião.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o contrato de arrendamento, com opção de 
compra do imóvel, nos termos propostos.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues entrou na reunião.
CoNTrATAçÃo DE EMprÉSTIMo DE MÉDIo/
LoNgo prAZo pArA ApLICAçÃo NA LIQuI-
DAçÃo ANTECIpADA Do EMprÉSTIMo pAEL, 
NoS TErMoS Do ArT.º 101º DA LEI Nº 114/2017, 
DE 29 DE DEZEMBro, QuE AprovA A LoE DE 
2018, ATÉ Ao MoNTANTE DE €15 391 380,38 – 
MINuTA Do ADITAMENTo Ao CoNTrATo CE-
LEBrADo CoM o BpI
EDoC/2018/6210
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
11, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.11.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a minuta do aditamento ao contrato 
celebrado com o BpI, SA e o Município de vila 
Nova de gaia, relativo à contratação de em-
préstimo de médio/longo prazo para aplicação 
na liquidação antecipada do empréstimo pAEL, 
nos termos do artº 101º da lei nº 114/2017 de 29 
de dezembro, que aprova a LoE de 2018, até ao 
montante de €15.391.380,38, nos termos apre-
sentados.
AprovAçÃo DA MINuTA Do TErCEIro ADI-
TAMENTo Ao CoNTrATo DE ArrENDAMEN-
To Do IMÓvEL CoMpLEXo TurÍSTICo Do 
pArQuE DA AguDA
EDoC/2015/28489
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 Câma-
ra.11.06.2018”
o Senhor vereador, Dr. José guilherme Saraiva 
de oliveira Aguiar disse que a Câmara só tinha 
a possibilidade de apresentar uma proposta de 
abertura de concurso por 5 anos, a qual seria 
muito difícil de concretizar pelos investidores, 
porque há que fazer investimentos e, por isso, 
foi solicitado ao fundo imobiliário  que autori-
zasse a prorrogação.  
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
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tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar a minuta do terceiro adita-
mento ao contrato de arrendamento do imóvel 
“Complexo Turístico do parque da Aguda”, nos 
termos informados.
CoNCurSo pÚBLICo CoM puBLICIDADE IN-
TErNACIoNAL pArA A CoNTrATAçÃo DA 
prESTAçÃo DE SErvIçoS DE SEguroS – 
NÃo ADJuDICAçÃo – rEvogAçÃo DA DECI-
SÃo DE CoNTrATAr
EDoC/2018/29804
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 Câma-
ra.12.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a não adjudicação do procedimento 
“Concurso público com publicidade Internacio-
nal para a Contratação da prestação de Servi-
ços de Seguros” e a consequente revogação da 
decisão de contratar, nos termos informados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA 
E o CENTro SoCIAL MÁrIo MENDES CoSTA 
pArA ApoIo FINANCEIro À INSTALAçÃo DE 
ACESSIBILIDADE vErTICAL MECâNICA, No 
vALor DE €25.000,00 (vINTE E CINCo MIL 
EuroS)
EDoC/2018/24566
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 Câma-
ra.13.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre o 
Município de vila Nova de gaia e o Centro So-
cial Mário Mendes Costa, para apoio financeiro 
à instalação de acessibilidade vertical mecâni-
ca, no valor de €25.000,00 (vinte e cinco mil 
euros), nos termos apresentados.
ACorDo DE pArCErIA A CELEBrAr ENTrE 
o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA E AS 
JuNTAS/uNIÕES DE FrEguESIA, TENDo EM 
vISTA o ApoIo AoS JogoS JuvENIS – EDI-
çÃo 2018, No vALor gLoBAL DE €26.190,00 
(vINTE E SEIS MIL CENTo E NovENTA EuroS)
EDoC/2018/36411
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 Câma-
ra.12.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de parceria a celebrar entre 
o Município de vila Nova de gaia e as Juntas/
uniões de Freguesia, tendo em vista o apoio 
aos Jogos Juvenis – Edição 2018, no valor glo-
bal de €26.190,00 (vinte e seis mil cento e no-
venta euros), nos termos apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA 
E AS JuNTAS/uNIÕES DE FrEguESIA, TENDo 
EM vISTA o ApoIo Ao pASSEIo DE IDoSoS 
– CoMpENSAçÃo SoCIAL pArA A uNIvEr-
SALIZAçÃo DE pArTICIpAçÃo E ApoIo À 
rEABILITAçÃo DE ESpAçoS E INFrAESTru-
TurAS DE ApoIo A IDoSoS, No vALor gLo-
BAL DE €190.000,00 (CENTo E NovENTA MIL 
EuroS)
EDoC/2018/37646
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 Câma-
ra.12.06.2018”
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura solicitou que fossem indicados alguns 
exemplos de obras de reabilitação de espaços 
de infraestruturas de apoio a idosos, que estão 
detidas pelas juntas de freguesia, porque gran-
de parte dos espaços estão entregues às IpSS’s. 
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse que apesar da gestão 
ser das IpSS’s, as instalações são intervenciona-
das pela Junta de freguesia. por exemplo, em 
Avintes, na Aldeia Nova e em breve em Maga-
rão, existe uma infraestrutura para a 3ª idade, 
embora a gestão seja da responsabilidade do 
Centro da Fundação Joaquim oliveira Lopes. 
Que em Arcozelo, existe uma infraestrutura de 
apoio a idosos, localizada na sede da Junta de 
Freguesia e aqueles que, por alguma razão, não 
tenham na sede da sua junta de freguesia, ne-
nhuma instalação, este apoio é para infraestru-
turas de apoio a idosos, que pode ser um cen-
tro social, mas pode ser também, por exemplo, 
uma unidade de desporto geriátrico, que é uma 
infraestrutura de apoio a idosos que algumas 
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freguesias estão a solicitar a colaboração da 
Câmara. Disse ser uma decisão discricionária 
das juntas de freguesia.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre 
o Município de vila Nova de gaia e as Juntas/
uniões de Freguesia, tendo em vista o apoio ao 
passeio de Idosos – Compensação Social para a 
universalização de participação e Apoio à rea-
bilitação de Espaços e Infraestruturas de Apoio 
a Idosos, no valor global de €190.000,00 (cento 
e noventa mil euros), nos termos apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA 
E AS JuNTAS/uNIÕES DE FrEguESIA, TENDo 
EM vISTA o ApoIo À rEALIZAçÃo DA CAr-
TA DE EQuIpAMENToS E SErvIçoS SoCIAIS, 
No vALor gLoBAL DE €187.500,00 (CENTo E 
oITENTA E SETE MIL E QuINhENToS EuroS)
EDoC/2018/37804
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
17, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.12.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre 
o Município de vila Nova de gaia e as Juntas/
uniões de Freguesia, tendo em vista o apoio 
à realização da Carta de Equipamentos e Ser-
viços Sociais, no valor global de €187.500,00 
(cento e oitenta e sete mil e quinhentos euros), 
nos termos apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA 
E A FuNDAçÃo CoNSErvATÓrIo rEgIoNAL 
DE gAIA, pArA ApoIo MuNICIpAL À rEALI-
ZAçÃo DA 25ª EDIçÃo Do FESTIvAL INTEr-
NACIoNAL DE MÚSICA DE gAIA 2018, No vA-
Lor gLoBAL DE €25.000,00 (vINTE E CINCo 
MIL EuroS)
EDoC/2018/35929
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 Câma-
ra.12.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre 
o Município de vila Nova de gaia e a Funda-

ção Conservatório regional de gaia, para apoio 
municipal à realização da 25ª Edição do Festival 
Internacional de Música de gaia 2018, no valor 
global de €25.000,00 (vinte e cinco mil euros), 
nos termos apresentados.
ACorDo DE CoopErAçÃo A CELEBrAr EN-
TrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA E 
A ASSoCIAçÃo rECrEATIvA CANIDELENSE, 
pArA ApoIo ÀS oBrAS DE rEMoDELAçÃo 
DoS ESpAçoS INTErIorES DAS INSTALA-
çÕES DA ASSoCIAçÃo rECrEATIvA CANI-
DELENSE, No vALor gLoBAL DE €20.000,00 
(vINTE MIL EuroS)
EDoC/2018/37861
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 Câma-
ra.12.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de Cooperação a celebrar 
entre o Município de vila Nova de gaia e a As-
sociação recreativa Canidelense, para apoio às 
obras de remodelação dos espaços interiores 
das instalações da associação, no valor global 
de €20.000,00 (vinte mil euros), nos termos 
apresentados.
ACorDo DE CoopErAçÃo A CELEBrAr EN-
TrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA E 
ToYoTA CAETANo porTugAL SA TENDo EM 
vISTA o ApoIo Ao TrANSporTE DE DoEN-
TES E SINISTrADoS
EDoC/2018/25823
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 Câma-
ra.05.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de Cooperação a celebrar en-
tre o Município de vila Nova de gaia e a Toyota 
Caetano portugal SA, tendo em vista o apoio 
ao transporte de doentes e sinistrados, nos ter-
mos apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA 
E A JuNTA DE FrEguESIA DE vILAr DE AN-
DorINho TENDo EM vISTA A rEALIZAçÃo 
DA FEIrA MEDIEvAL DE vILAr DE ANDorI-
Nho – 2018
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EDoC/2018/5936
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 Câma-
ra.11.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de Colaboração a celebrar 
entre o Município de vila Nova de gaia e a Jun-
ta de Freguesia de vilar de Andorinho, tendo 
em vista a realização da Feira Medieval de vilar 
de Andorinho – 2018, nos termos apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA 
E ÁguAS DE gAIA, E.M. S.A. TENDo EM vISTA 
A INSTALAçÃo DE vINTE E oITo pAINÉIS DE 
INForMAçÃo NA ZoNA DE pASSEIo MArgI-
NAL
EDoC/2018/13346
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 Câma-
ra.12.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre o 
Município de vila Nova de gaia e as Águas de 
gaia, E.M. S.A., tendo em vista a instalação de 
vinte e oito painéis de informação na zona de 
passeio marginal, nos termos apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA 
E A FÁBrICA DA IgrEJA pAroQuIAL DE S. 
pEDro DE pEDroSo pArA ApoIo FINANCEI-
ro À DESLoCAçÃo DE uM grupo DE ACÓLI-
ToS A roMA, No vALor DE €2.500,00 (DoIS 
MIL E QuINhENToS EuroS)
EDoC/2018/33406
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 Câma-
ra.12.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre o 
Município de vila Nova de gaia e a Fábrica da 
Igreja paroquial de S. pedro de pedroso, para 
apoio financeiro à deslocação de um grupo de 
acólitos a roma, no valor de €2.500,00 (dois 
mil e quinhentos euros), nos termos apresen-

tados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA 
E o SEMINÁrIo MENor Do SAgrADo Co-
rAçÃo DE JESuS – CoLÉgIo DE gAIA pArA 
ApoIo NA ELABorAçÃo Do proJETo DE 
ArQuITETurA pArA A CoNSTruçÃo DE 
uMA CrEChE
EDoC/2018/29818
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 Câma-
ra.12.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre o 
Município de vila Nova de gaia e o Seminário 
Menor do Sagrado Coração de Jesus – Colégio 
de gaia, para apoio na elaboração do projeto 
de arquitetura para a construção de uma cre-
che, nos termos apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA 
E  A AMvp – ACADEMIA DE MÚSICA DE vILAr 
Do pArAÍSo, LDA pArA ApoIo FINANCEIro 
À rEALIZAçÃo Do Xv FESTIvAL DE MÚSICA 
pArA JovENS – gAIA 2018, No vALor ToTAL 
DE €5.000,00 (CINCo MIL EuroS)
EDoC/2018/33376
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 Câma-
ra.12.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre o 
Município de vila Nova de gaia e a AMvp – Aca-
demia de Música de vilar do paraíso, Lda, para 
apoio financeiro à realização do Xv Festival de 
Música para Jovens – gaia 2018, no valor total 
de €5.000,00 (cinco mil euros), nos termos 
apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA 
E A ASSoCIAçÃo DE pAIS E ENCArrEgADoS 
DE EDuCAçÃo DA ESCoLA EB1/JI urBANo 
SANToS MourA pArA ApoIo FINANCEIro À 
FESTA DE FINAL Do ANo, No vALor ToTAL 
DE €600,00 (SEISCENToS EuroS)
EDoC/2018/36363
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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 Câma-
ra.13.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre o 
Município de vila Nova de gaia e a Associação 
de pais e Encarregados de Educação da Escola 
EB1/JI urbano Santos Moura, para apoio finan-
ceiro à Festa de Final do Ano, no valor total de 
€600,00 (seiscentos euros), nos termos apre-
sentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA 
E “DE pATAS uNIDAS” – ASSoCIAçÃo DE 
ACoLhIMENTo E rEABILITAçÃo DE ANIMAIS 
pArA ADoçÃo pArA ApoIo FINANCEIro À 
ATIvIDADE, No vALor ToTAL DE €1.000,00 
(MIL EuroS)
EDoC/2018/34982
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 Câma-
ra.12.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de Colaboração a celebrar 
entre o Município de vila Nova de gaia e “De 
patas unidas” – Associação de Acolhimento e 
reabilitação de Animais para Adoção, desti-
nado a apoio financeiro à sua atividade, no va-
lor total de €1.000,00 (mil euros), nos termos 
apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA 
E SENhorES BIChINhoS – ASSoCIAçÃo DE 
proTECçÃo AoS ANIMAIS pArA ApoIo FI-
NANCEIro À ESTErILIZAçÃo E proTECçÃo 
DE ANIMAIS EM rISCo, No vALor ToTAL DE 
€3.500,00 (TrÊS MIL E QuINhENToS EuroS)
EDoC/2018/34978
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
28, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.12.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de Colaboração a celebrar 
entre o Município de vila Nova de gaia e Se-

nhores Bichinhos – Associação de protecção 
aos Animais, para apoio financeiro à esteriliza-
ção e proteção de animais em risco, no valor to-
tal de €3.500,00 (três mil e quinhentos euros), 
nos termos apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA 
E A ESCoLA SECuNDÁrIA Dr. JoAQuIM go-
MES FErrEIrA ALvES pArA ApoIo FINAN-
CEIro À pArTICIpAçÃo DE 21 ALuNoS NA 
CoNFErÊNCIA No pArLAMENTo EuropEu, 
No âMBITo Do proJETo “CATCh EYou”, No 
vALor ToTAL DE €6.000,00 (SEIS MIL Eu-
roS)
EDoC/2018/33505
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 Câma-
ra.12.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de Colaboração a celebrar 
entre o Município de vila Nova de gaia e a Es-
cola Secundária Dr. Joaquim gomes Ferreira Al-
ves, para apoio financeiro à participação de 21 
alunos na Conferência no parlamento Europeu, 
no âmbito do projeto “Catch Eyou”, no valor to-
tal de €6.000,00 (seis mil euros), nos termos 
apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA 
E Agp CoMuNICAçÃo, LDA pArA ApoIo FI-
NANCEIro À rEALIZAçÃo DA “XIII gALA Au-
DIÊNCIA”, No vALor ToTAL DE €10.000,00 
(DEZ MIL EuroS)
EDoC/2018/38062
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 Câma-
ra.13.06.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar o Acordo de Colaboração a 
celebrar entre o Município de vila Nova de gaia 
e Agp Comunicação, Lda, para apoio financeiro 
à realização da “XIII gala Audiência”, no valor 
total de €10.000,00 (dez mil euros), nos termos 
apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
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ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA E 
A TuNA MuSICAL DE SANTA MArINhA pArA 
ApoIo FINANCEIro À rEALIZAçÃo Do FES-
TIvAL DE TEATro CoMEMorATIvo Do 94º 
ANIvErSÁrIo DA INSTITuIçÃo, No vALor 
ToTAL DE €2.500,00 (DoIS MIL E QuINhEN-
ToS EuroS)
EDoC/2018/37683
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 Câma-
ra.13.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de Colaboração a celebrar 
entre o Município de vila Nova de gaia e a Tuna 
Musical de Santa Marinha, para apoio financeiro 
à realização do Festival de Teatro, comemorati-
vo do 94º aniversário da instituição, no valor to-
tal de €2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), 
nos termos apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA 
E A ASSoCIAçÃo rECrEATIvA E CuLTurAL 
DE SIrguEIroS pArA ApoIo FINANCEIro 
Ao proJETo DE ArQuITETurA pArA AS 
oBrAS DE CoNSTruçÃo DA SEDE, No vA-
Lor ToTAL DE €6.000,00 (SEIS MIL EuroS)
EDoC/2018/2552
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
32, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.12.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre o 
Município de vila Nova de gaia e a Associação 
recreativa e Cultural de Sirgueiros, para apoio 
financeiro ao projeto de arquitetura destinado 
a obras de construção da sede, no valor total 
de €6.000,00 (seis mil euros), nos termos apre-
sentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA E 
AS JuNTAS/uNIÕES DE FrEguESIA Do CoN-
CELho TENDo EM vISTA o ApoIo ÀS FESTI-
vIDADES DE vErÃo E oBrAS DE ADApTA-
çÃo E rEALIZAçÃo DE rECINTo, No vALor 
ToTAL DE €270.000,00 (DuZENToS E SETEN-
TA MIL EuroS)

EDoC/2018/37673
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 Câma-
ra.12.06.2018”
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura disse que o presente montante é ligeira-
mente superior ao do ano passado e em 2017 
foi o dobro de 2016. Que independentemente 
do critério, o qual tem a ver com a importância 
das festividades, o objeto deste contrato refe-
re que o mesmo se destina a diversos eventos 
de verão, a decorrer entre Julho e Setembro de 
2018. Que lhe parece ser um objeto geral e abs-
trato, porque as juntas de freguesia devem ter 
as atividades a que reportam estes apoios, in-
cluídas nos seus planos e orçamentos, aprova-
dos nas assembleias de freguesia. Que apesar 
de se dizer que o controlo e a gestão da exe-
cução do presente acordo são feitos pelo Muni-
cípio, na verdade, vai haver alguma dificuldade 
no caso de haver incumprimento, uma vez que 
não estão definidas quais são as atividades em 
concreto, que estão a ser comparticipadas. 
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues disse que na cláusula 
2ª da comparticipação financeira, há a distinção 
entre a verba de capital e a verba corrente, ou 
seja, aquilo que é passível de ser afeto à festa 
e aquilo que é passível de ser afeto a infraes-
truturas, pelo que, já fica salvaguardada a dis-
tribuição do dinheiro nas rubricas de capital e 
correntes. Que a Câmara está a comparticipar 
as juntas, não está a pagar as festas e, por isso, 
é normal que as juntas tenham no seu orçamen-
to, alguma verba já definida, que agora vai ser 
ou acrescentada ou alterada, em função deste 
apoio. Que se está comparticipar todas as fes-
tividades de verão, que as juntas vão organizar 
entre Julho e Setembro, até ao montante apre-
sentado. Que, em alguns casos, este aumento 
de valor diz respeito a uma filosofia que a Câ-
mara tem, em que à medida que for saindo do 
“buraco financeiro”, será mais ambiciosa no seu 
apoio. Disse que se deve ter em consideração 
a importância de uma festinha de verão, em 
Crestuma, em Sandim, em olival, em Serzedo 
e em Sermonde, em que as pessoas não têm 
a disponibilidade para todos os dias ou todos 
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os fins de semana se deslocarem para as gran-
des festas do centro urbano, pelo que, todo o 
concelho merece e justifica o apoio da Câmara 
Municipal.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de Colaboração a celebrar 
entre o Município de vila Nova de gaia e as 
Juntas/uniões de Freguesia do Concelho, ten-
do em vista o apoio às festividades de verão e 
obras de adaptação e realização de recinto, no 
valor total de €270.000,00 (duzentos e setenta 
mil euros), nos termos apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE 
gAIA E A FÁBrICA DA IgrEJA pAroQuIAL 
DA FrEguESIA DE SÃo JoÃo DE CANELAS 
pArA ApoIo FINANCEIro ÀS oBrAS DE 
rESTAuro Do ALTAr-Mor DA CApELA Do 
SENhor DoS AFLIToS, No vALor ToTAL DE 
€5.000,00 (CINCo MIL EuroS)
EDoC/2018/11100
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 Câma-
ra.13.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de Colaboração a celebrar 
entre o Município de vila Nova de gaia e a Fá-
brica da Igreja paroquial da Freguesia de São 
João de Canelas, para apoio financeiro às obras 
de restauro do Altar-Mor da Capela do Senhor 
dos Aflitos, no valor total de €5.000,00 (cinco 
mil euros), nos termos apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA 
E o CoNSELho porTuguÊS pArA A pAZ E 
CoopErAçÃo pArA ApoIo FINANCEIro 
À ATIvIDADE - 2018, No vALor ToTAL DE 
€3.000,00 (TrÊS MIL EuroS)
EDoC/2018/38286
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 Câma-
ra.13.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de Colaboração a celebrar 
entre o Município de vila Nova de gaia e o Con-
selho português para a paz e Cooperação, para 

apoio financeiro à atividade - 2018, no valor to-
tal de €3.000,00 (três mil euros), nos termos 
apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA 
E A ASSoCIAçÃo MuSICAL DE pEDroSo 
pArA ApoIo FINANCEIro À AQuISIçÃo DE 
INSTruMENToS MuSICAIS, No vALor ToTAL 
DE €12.000,00 (DoZE MIL EuroS)
EDoC/2018/38162
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 Câma-
ra.13.06.2018”
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cance-
la Moura perguntou se este tipo de apoio para 
aquisição de instrumentos musicais é de cará-
ter eventual.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse que em setembro ou 
outubro serão apresentados à Câmara dois pa-
cotes de financiamento para bandas musicais 
e ranchos folclóricos. Que o presente assunto, 
diz respeito a uma escola de música que não 
tinha uma série de instrumentos e, para a eman-
cipação da escola, foi-lhe concedido um apoio. 
Que relativamente às bandas, disse haver uma 
discrepância, porque há bandas que têm inte-
resse nos instrumentos, mas há outras que têm 
interesse na aquisição de fardas. Disse que a 
Câmara, caso a caso, está a montar um modelo 
de apoio, o qual ocorrerá em setembro ou em 
outubro, porque será nessa altura que a Câmara 
receberá a 2ª tranche do financiamento muni-
cipal.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de Colaboração a celebrar 
entre o Município de vila Nova de gaia e a As-
sociação Musical de pedroso, para apoio finan-
ceiro à aquisição de instrumentos musicais, no 
valor total de €12.000,00 (doze mil euros), nos 
termos apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA E 
o grupo FoLCLÓrICo DA MADALENA pArA 
ApoIo FINANCEIro À ATIvIDADE, No vALor 
ToTAL DE €4.000,00 (QuATro MIL EuroS)
EDoC/2018/38232
Foi presente o documento referido em epígra-
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fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
37, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.13.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre o 
Município de vila Nova de gaia e o grupo Fol-
clórico da Madalena, para apoio financeiro à ati-
vidade, no valor total de €4.000,00 (quatro mil 
euros), nos termos apresentados.
proToCoLo DE CoLABorAçÃo A CELE-
BrAr ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA 
DE gAIA E o CENTro SoCIAL pAroQuIAL 
S. SALvADor DE grIJÓ pArA ApoIo FINAN-
CEIro DESTINADo À rECrIAçÃo hISTÓrI-
CA – LIDES DE gAIA/D. roDrIgo SANChES 
2018, No vALor DE €13.000,00 (TrEZE MIL 
EuroS)
EDoC/2018/32916
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 Câma-
ra.12.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o protocolo de Colaboração a celebrar 
entre o Município de vila Nova de gaia e o Cen-
tro Social paroquial S. Salvador de grijó, para 
apoio financeiro destinado à recriação histó-
rica – Lides de gaia/D. rodrigo Sanches 2018, 
no valor de €13.000,00 (treze mil euros), nos 
termos apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA E 
A BIBLIoTECA pÚBLICA DE pEroSINho pArA 
ApoIo FINANCEIro ÀS oBrAS DE rEMoDE-
LAçÃo, No vALor ToTAL DE €5.000,00 (CIN-
Co MIL EuroS)
EDoC/2018/38285
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 Câma-
ra.13.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de Colaboração a celebrar 
entre o Município de vila Nova de gaia e a Bi-
blioteca pública de perosinho, para apoio finan-
ceiro às obras de remodelação, no valor total 
de €5.000,00 (cinco mil euros), nos termos 

apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA 
E A ASSoCIAçÃo ANIMAIS DE ruA – ESTErI-
LIZAçÃo E proTEçÃo DE ANIMAIS EM rISCo 
pArA ApoIo FINANCEIro ÀS ATIvIDADES, 
No vALor ToTAL DE €3.500,00 (TrÊS MIL E 
QuINhENToS EuroS)
EDoC/2018/34981
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 Câma-
ra.12.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre o 
Município de vila Nova de gaia e a Associação 
Animais de rua – Esterilização e proteção de 
Animais em risco, para apoio financeiro às ati-
vidades, no valor total de €3.500,00 (três mil 
e quinhentos euros), nos termos apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA 
E A ASSoCIAçÃo orFEÃo DE vALADArES 
pArA ApoIo À rEALIZAçÃo DE oBrAS NA 
SEDE/2ª FASE, rEvISÃo DA CoMpArTICIpA-
çÃo FINANCEIrA prEvISTA NA CLÁuSuLA 
2ª Do ACorDo DE CoLABorAçÃo Apro-
vADo EM rEuNIÃo DE CâMArA MuNICIpAL 
DE 05.12.2016, No vALor DE €70.000,00 (SE-
TENTA MIL EuroS)
EDoC/2018/38268
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 Câma-
ra.13.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre o 
Município de vila Nova de gaia e a Associação 
orfeão de valadares, relativo à revisão da com-
participação financeira para apoio à realização 
de obras na sede/2ª fase, prevista na cláusu-
la 2ª do Acordo de Colaboração aprovado em 
reunião de câmara municipal de 05.12.2016, no 
valor de €70.000,00 (setenta mil euros), nos 
termos apresentados.
ACorDo DE CoopErAçÃo A CELEBrAr EN-
TrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA  E 
o grupo MÉrITo DrAMÁTICo AvINTENSE 
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pArA ApoIo FINANCEIro ÀS oBrAS DE rE-
CupErAçÃo DAS INSTALAçÕES, No vALor 
DE €7.500,00 (SETE MIL E QuINhENToS Eu-
roS)
EDoC/2018/37686
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 Câma-
ra.13.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Cooperação a celebrar entre o 
Município de vila Nova de gaia e o grupo Mé-
rito Dramático Avintense, para apoio financeiro 
às obras de recuperação das suas instalações, 
no valor de €7.500,00 (sete mil e quinhentos 
euros), nos termos apresentados.
ACorDo DE CoopErAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA 
E A FEDApAgAIA- FEDErAçÃo DAS ASSo-
CIAçÕES DE pAIS Do CoNCELho DE vILA 
NovA DE gAIA pArA ApoIo FINANCEIro À 
AQuISIçÃo DE EQuIpAMENTo E MATErIAL 
INForMÁTICo, No âMBITo Do proJETo “ES-
CoLA ForMAçÃo pArENTAL”, No vALor DE 
€36.00,00 (TrINTA E SEIS MIL EuroS)
EDoC/2018/37594
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 Câma-
ra.12.06.2018”
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura disse haver um subsídio anual que a Câ-
mara atribui à Fedapagaia e sempre que existe 
um projeto ou uma iniciativa, o Município com-
participa. perguntou qual é o grau de percen-
tagem definido para o Município comparticipar 
este tipo de iniciativas, porque não há uma es-
timativa de custos relativamente a esta matéria. 
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues disse não haver uma 
matriz específica. Que quando se tratou desta 
questão, relativa à escola de formação parental, 
pensou-se num apoio que pode chegar até aos 
100%. Que quando se trata do congresso da 
CoNFAp/Fedapagaia, financia-se muito menos 
de 30%, ou seja, está-se a falar de financiamen-
tos que não têm um critério único à entidade, 
porque o critério não vai ser à Fedapagaia, o 

critério é a importância do evento. Que há si-
tuações que a Fedapagaia propõe e que a Câ-
mara não financia. Que o presente assunto diz 
respeito a uma questão no âmbito da nutrição, 
no âmbito da informática e no âmbito da con-
tabilidade, pelo que, é um apoio que poderá 
chegar até os 100%, porque é material e tudo 
aquilo que significar algo que fique, justifica um 
apoio maior do que uma atividade efémera. 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Cooperação a celebrar entre o 
Município de vila Nova de gaia e a Fedapagaia 
- Federação das Associações de pais do Conce-
lho de vila Nova de gaia,  para apoio financeiro 
à aquisição de equipamento e material informá-
tico, no âmbito do projeto “Escola Formação 
parental”, no valor de €36.00,00 (trinta e seis 
mil euros), nos termos apresentados.
ACorDo DE pArCErIA A CELEBrAr ENTrE 
o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA E o SE-
MINÁrIo MENor Do SAgrADo CorAçÃo 
DE JESuS – CoLÉgIo DE gAIA pArA ApoIo 
FINANCEIro À INICIATIvA “gAIA FÉrIAS 
+/2018”, No vALor DE €10.500,00 (DEZ MIL E 
QuINhENToS EuroS)
EDoC/2018/37232
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 Câma-
ra.12.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de parceria a celebrar entre 
o Município de vila Nova de gaia e o Seminário 
Menor do Sagrado Coração de Jesus – Colégio 
de gaia, para apoio financeiro à iniciativa “gaia 
Férias+/2018”, no valor de €10.500,00 (dez mil 
e quinhentos euros), nos termos apresentados.
CoNTrATo DE pATroCÍNIo DESporTIvo 
A CELEBrAr ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA 
NovA DE gAIA E o FuTEBoL CLuBE DE gAIA 
pArA ApoIo FINANCEIro E NÃo FINANCEI-
ro À rEALIZAçÃo Do TorNEIo DE JovENS 
DENoMINADo “hANDEgAIA-2018”, No vA-
Lor DE €2.500,00 (DoIS MIL E QuINhENToS 
EuroS)
EDoC/2018/14284
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
45, apenas no original.
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Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.12.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Contrato de patrocínio Desportivo a 
celebrar entre o Município de vila Nova de gaia 
e o Futebol Clube de gaia, para apoio financei-
ro e não financeiro à realização do Torneio de 
Jovens denominado “handegaia-2018”, no va-
lor de €2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), 
nos termos apresentados.
CoNTrATo DE pATroCÍNIo DESporTIvo 
A CELEBrAr ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA 
NovA DE gAIA E TAEBoX – ASSoCIAçÃo DE 
TAEKWoNDo E BoXE DE oLIvEIrA Do Dou-
ro pArA ApoIo FINANCEIro À pArTICIpA-
çÃo No EvENTo DESporTIvo “CAMpEoNA-
To Do MuNDo DE JuNIorES”, No vALor DE 
€1.300,00 (MIL E TrEZENToS EuroS) + IvA 
(SE ApLICÁvEL)
EDoC/2018/24955
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 Câma-
ra.12.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Contrato de patrocínio Desportivo a cele-
brar entre o Município de vila Nova de gaia e 
TAEBoX – Associação de Taekwondo e Boxe de 
oliveira do Douro, para apoio financeiro à parti-
cipação no evento desportivo “Campeonato do 
Mundo de Juniores”, no valor de €1.300,00 (mil 
e trezentos euros) + IvA (se aplicável), nos ter-
mos apresentados.
CoNTrATo DE pATroCÍNIo DESporTIvo 
A CELEBrAr ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA 
NovA DE gAIA E o CENTro CuLTurAL E 
DESporTIvo ArCA DE NoÉ pArA ApoIo 
FINANCEIro À rEALIZAçÃo Do EvENTo 
DESporTIvo DA MoDALIDADE DE CICLIS-
Mo “TroFÉu JoAQuIM LEITE, No vALor DE 
€1.000,00 (MIL EuroS) + IvA
EDoC/2018/17885
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 Câma-
ra.12.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Contrato de patrocínio Desportivo a 

celebrar entre o Município de vila Nova de gaia 
e o Centro Cultural e Desportivo Arca de Noé, 
para apoio financeiro à realização do evento 
desportivo da modalidade de ciclismo “Troféu 
Joaquim Leite”, no valor de €1.000,00 (mil eu-
ros) + IvA, nos termos apresentados.
CoNTrATo DE pATroCÍNIo DESporTI-
vo A CELEBrAr ENTrE o MuNICÍpIo DE 
vILA NovA DE gAIA E A ASSoCIAçÃo DE 
TAEKWoNDo CoSTA vErDE pArA ApoIo 
FINANCEIro À pArTICIpAçÃo No EvENTo 
DESporTIvo “CAMpEoNATo Do MuNDo DE 
JuNIorES”, No vALor DE €1.300,00 (MIL E 
TrEZENToS EuroS) + IvA (SE ApLICÁvEL)
EDoC/2018/24984
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 Câma-
ra.12.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade apro-
var o Contrato de patrocínio Desportivo a ce-
lebrar entre o Município de vila Nova de gaia e 
a Associação de Taekwondo Costa verde, para 
apoio financeiro à participação no evento des-
portivo “Campeonato do Mundo de Juniores”, 
no valor de €1.300,00 (mil e trezentos euros) 
+ IvA (se aplicável), nos termos apresentados.
CoNTrATo DE pATroCÍNIo DESporTIvo 
A CELEBrAr ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA 
NovA DE gAIA E ruNporTo.CoM, orgA-
NIZAçÃo DE EvENToS DESporTIvoS LDA 
pArA ApoIo FINANCEIro À rEALIZAçÃo Do 
EvENTo DESporTIvo 4ª CorrIDA MÉDIS – 
MArgINAL Douro, No vALor DE €5.000,00 
(CINCo MIL EuroS) + IvA
EDoC/2018/24511
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 Câma-
ra.12.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Contrato de patrocínio Desportivo a 
celebrar entre o Município de vila Nova de gaia 
e ruNporTo.CoM, organização de Eventos 
Desportivos Lda, para apoio financeiro à reali-
zação do evento desportivo “4ª Corrida Médis – 
Marginal Douro”, no valor de €5.000,00 (cinco 
mil euros) + IvA, nos termos apresentados.
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CoNTrATo DE pATroCÍNIo DESporTIvo 
A CELEBrAr ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA 
NovA DE gAIA E o CLuBE ATLâNTICo DA 
MADALENA pArA ApoIo FINANCEIro À 
rEALIZAçÃo Do EvENTo DESporTIvo “XIX 
TorNEIo DE TÉNIS DE MESA ATLâNTICo DA 
MADALENA/CIDADE DE gAIA, No vALor DE 
€1.100,00 (MIL E CEM EuroS) + IvA
EDoC/2018/24716
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 Câma-
ra.12.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Contrato de patrocínio Desportivo a 
celebrar entre o Município de vila Nova de gaia 
e o Clube Atlântico da Madalena, para apoio fi-
nanceiro à realização do evento desportivo “XIX 
Torneio de Ténis de Mesa Atlântico da Madale-
na/Cidade de gaia”, no valor de €1.100,00 (mil 
e cem euros) + IvA, nos termos apresentados.
CoNTrATo – progrAMA DE DESENvoLvI-
MENTo DESporTIvo A CELEBrAr ENTrE 
o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA E vILA 
FuTEBoL CLuBE pArA ApoIo FINANCEIro 
À ATIvIDADE DESporTIvA, No vALor To-
TAL DE €234.000,00 (DuZENToS E TrINTA E 
QuATro MIL EuroS)
EDoC/2018/29128
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 Câma-
ra.12.06.2018”
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cance-
la Moura disse haver uma proposta do Senhor 
presidente da Câmara, datada de março de 
2016, dirigida ao clube e apontando uma solu-
ção, tendo em conta a sentença transitada em 
julgado relativamente ao vilanovense e às ins-
talações. Que a Câmara fez uma avaliação do 
terreno, acrescida de 12%, para se aproximar de 
uma avaliação de 2 milhões de euros e fez uma 
proposta ao clube que era a resolução defini-
tiva, que passará pela atribuição dos 842.000 
mil euros, em várias prestações ou, em alterna-
tiva, o Município equacionava a hipótese de um 
apoio financeiro, no mesmo montante, sendo 
que ofereceria o terreno e o clube teria que de-

cidir qual era a proposta que iria optar. 
o Senhor vereador, Dr. José guilherme Saraiva 
de oliveira Aguiar disse que o vilanovense já 
teve uma ordem de despejo e que a propos-
ta dos dois milhões e trezentos mil euros foi 
uma proposta que resultou de uma avaliação 
que o Município fez, mas os proprietários não 
concordaram com essa avaliação e propuse-
ram ao Município uma comissão de avaliação, a 
qual apresentou o valor de 8 milhões de euros, 
porque os critérios de avaliação foram com-
pletamente diferentes. Que a Câmara perdeu a 
hipótese de adquirir o terreno, contudo, está a 
tentar encontrar um terreno para o campo do 
vilanovense.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Contrato-programa de Desenvolvimento 
Desportivo a celebrar entre o Município de vila 
Nova de gaia e vila Futebol Clube, para apoio 
financeiro à atividade desportiva, no valor total 
de €234.000,00 (duzentos e trinta e quatro mil 
euros), nos termos apresentados.
CoNTrATo – progrAMA A CELEBrAr EN-
TrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA E A 
ASSoCIAçÃo DAS CrEChES DE SANTA MA-
rINhA pArA ApoIo Ao INvESTIMENTo, No 
vALor ToTAL DE €25.000,00 (vINTE E CIN-
Co MIL EuroS)
EDoC/2018/41917
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 Câma-
ra.12.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Contrato-programa a celebrar entre o 
Município de vila Nova de gaia e a Associação 
das Creches de Santa Marinha, para apoio ao in-
vestimento, no valor total de €25.000,00 (vinte 
e cinco mil euros), nos termos apresentados.
CoNTrATo – progrAMA DE DESENvoLvI-
MENTo DESporTIvo A CELEBrAr ENTrE o 
MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA E A AS-
SoCIAçÃo DESporTIvA MÓDICuS DE SAN-
DIM pArA ApoIo FINANCEIro À AQuISIçÃo 
DE uM TErrENo pArA AMpLIAçÃo DAS 
INSTALAçÕES DESporTIvAS, No vALor DE 
€20.000,00 (vINTE MIL EuroS) – 1ª rEvISÃo
EDoC/2018/37961
Foi presente o documento referido em epígra-
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fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
53, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.13.06.2018”
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura perguntou se já foi realizada a escritura 
de compra e venda do imóvel. E qual a razão 
de, no ano passado, ter sido presente à Câmara 
um protocolo no valor de 140 mil euros e, ago-
ra, haver uma revisão em alta, de mais 20 mil 
euros.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse que a escritura ainda 
não se realizou, porque faltam os 20 mil euros 
que vão agora ser atribuídos. Que os 140 mil eu-
ros foram calculados na base do valor do terre-
no e não contemplou o impacto que essa venda 
teve do ponto de vista fiscal, nos proprietários 
e o clube teve de o assumir. Disse que a avalia-
ção nunca poderia ser utilizada como argumen-
to, porque o dono do terreno está a beneficiar 
do custo de oportunidade, ou seja, o clube só 
pode comprar aquele terreno. 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a 1ª revisão ao Contrato-programa de 
Desenvolvimento Desportivo a celebrar entre o 
Município de vila Nova de gaia e a Associação 
Desportiva Módicus de Sandim, para apoio fi-
nanceiro à aquisição de um terreno para am-
pliação das instalações desportivas, no valor de 
€20.000,00 (vinte mil euros), nos termos apre-
sentados.
CoNTrATo – progrAMA DE DESENvoLvI-
MENTo DESporTIvo A CELEBrAr ENTrE o 
MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA E vALA-
DArES gAIA FuTEBoL CLuBE pArA ApoIo 
FINANCEIro ÀS oBrAS DE INSTALAçÃo Do 
SISTEMA DE ÁguAS E AQuECIMENTo NoS 
BALNEÁrIoS, No vALor DE €15.000,00 
(QuINZE MIL EuroS) 
EDoC/2018/38288
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 Câma-
ra.13.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Contrato-programa de Desenvolvi-
mento Desportivo a celebrar entre o Município 
de vila Nova de gaia e valadares gaia Futebol 

Clube, para apoio financeiro às obras de insta-
lação do sistema de águas e aquecimento nos 
balneários, no valor de €15.000,00 (quinze mil 
euros), nos termos apresentados.
CoNTrATo – progrAMA A CELEBrAr EN-
TrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA E A 
LIgA DoS AMIgoS Do CENTro hoSpITALAr 
DE vILA NovA DE gAIA pArA ApoIo FINAN-
CEIro Ao DESENvoLvIMENTo DAS ATIvIDA-
DES SoCIAIS, No vALor DE €1.500,00 (MIL E 
QuINhENToS EuroS) 
EDoC/2018/38212
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 Câma-
ra.13.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Contrato-programa a celebrar entre 
o Município de vila Nova de gaia e a Liga dos 
Amigos do Centro hospitalar de vila Nova de 
gaia, para apoio financeiro ao desenvolvimen-
to das atividades sociais, no valor de €1.500,00 
(mil e quinhentos euros), nos termos apresen-
tados.
CoNTrATo – progrAMA A CELEBrAr EN-
TrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA E 
A ASSoCIAçÃo MuTuALISTA DE ArCoZELo 
pArA ApoIo FINANCEIro Ao DESENvoLvI-
MENTo DAS ATIvIDADES SoCIAIS, No vALor 
DE €10.000,00 (DEZ MIL EuroS) 
EDoC/2017/36564
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 Câma-
ra.13.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Contrato-programa a celebrar entre o 
Município de vila Nova de gaia e a Associação 
Mutualista de Arcozelo, para apoio financeiro 
ao desenvolvimento das atividades sociais, no 
valor de €10.000,00 (dez mil euros), nos ter-
mos apresentados.
CoNTrATo – progrAMA DE DESENvoLvI-
MENTo DESporTIvo A CELEBrAr ENTrE 
o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA E Fu-
TEBoL CLuBE DE CrESTuMA pArA ApoIo 
FINANCEIro À EXECuçÃo DE oBrAS DE 
CoNSTruçÃo Do Novo pArQuE, No vALor 
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ToTAL DE €150.000,00 (CENTo E CINQuEN-
TA MIL EuroS) 
EDoC/2018/37960
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 Câma-
ra.13.06.2018”
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura disse presumir que estes 150 mil euros 
foi o valor que o Senhor presidente anunciou 
aquando da celebração dos 80 anos do clube, 
para que o mesmo pudesse dar início às obras 
de construção do novo complexo desportivo. 
Que é um projeto caro e era uma injustiça ser 
o único clube que não tinha instalações pró-
prias. Disse que o clube atualmente tem um pa-
trimónio que pode ser utilizado como garantia 
daquilo que será a execução do resto da obra. 
perguntou o que a Câmara pretende fazer re-
lativamente ao património do clube. Que este 
valor corresponde a um investimento que vai 
ser feito numa propriedade da junta de fregue-
sia de Crestuma, pelo que, perguntou se existe 
projeto aprovado, nomeadamente, no Institu-
to do Desporto de portugal. perguntou qual é 
o valor de investimento, porque existem duas 
questões técnicas, ou seja, o regime jurídico 
dos contratos-programa, refere no artigo 15º, 
número 3 que, “quando a comparticipação fi-
nanceira tiver por objeto apenas a fase de pro-
jeto ou arranque de uma obra, o contrato deve 
definir as obrigações assumidas pela entidade 
beneficiária em relação à promoção das fases 
subsequentes da mesma obra ou o plano, bem 
como as consequências do respetivo incumpri-
mento”, pelo que, desconhece se esta questão 
estará salvaguardada apenas por este proto-
colo. Que a outra questão, é que o clube não 
tem órgãos sociais há uma dezena de anos, tem 
apenas uma comissão administrativa. Que não 
está em causa a representatividade, mas con-
vêm salvaguardar essa situação, para que clube 
não seja prejudicado com o protocolo. 
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues disse que a questão 
do terreno está a ser articulada pelo clube e a 
junta de freguesia e a Câmara é alheia. Que já 
há movimentações de terras, já há um projeto 
que não está aprovado pelo Instituto do Des-

porto. Que houve um acordo entre o Município 
e o clube para que as obras avançassem agora, 
porque, há um ano atrás, a Câmara bloqueou 
as obras por ser ano de eleições e para evitar 
leituras eleitoralistas. Disse que o clube está a 
resolver o problema do projeto com a Câmara, 
antes do Instituto do Desporto se pronunciar. 
Que é possível caminhar-se em trajetos parale-
los, ou seja, enquanto se trata do projeto, trata-
-se, em simultâneo, da parte da infraestrutura, 
de forma a que não interfira com o próprio teor 
do projeto. Disse que, no fundo, a Câmara está 
a cofinanciar uma obra que já está no terreno. 
Que o clube tem de dizer o que pretende, ou 
seja, tem património e tem que dizer se preten-
de alienar, permutar ou se pretende ir à banca, 
dando como garantia o seu património. 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Contrato-programa de Desenvolvi-
mento Desportivo a celebrar entre o Município 
de vila Nova de gaia e Futebol Clube de Crestu-
ma, para apoio financeiro à execução de obras 
de construção do novo parque de jogos, no va-
lor total de €150.000,00 (cento e cinquenta mil 
euros), nos termos apresentados.
CoNTrATo – progrAMA A CELEBrAr EN-
TrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA E 
o CENTro SoCIAL DE S. MIguEL DE ArCo-
ZELo pArA ApoIo FINANCEIro Ao INvESTI-
MENTo, No vALor ToTAL DE €17.500,00 (DE-
ZASSETE MIL E QuINhENToS EuroS) 
EDoC/2018/34977
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 Câma-
ra.12.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Contrato-programa a celebrar entre o Mu-
nicípio de vila Nova de gaia e o Centro Social 
de S. Miguel de Arcozelo, para apoio financeiro 
ao investimento, no valor total de €17.500,00 
(dezassete mil e quinhentos euros), nos termos 
apresentados.
CoNTrATo – progrAMA A CELEBrAr EN-
TrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA E 
o CENTro pAroQuIAL S. JoÃo BATISTA DE 
CANELAS pArA ApoIo FINANCEIro À ATI-
vIDADE BEM CoMo Ao INvESTIMENTo, No 
vALor ToTAL DE €20.000,00 (vINTE MIL Eu-
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roS) 
EDoC/2018/38283
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 Câma-
ra.12.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Contrato-programa a celebrar entre 
o Município de vila Nova de gaia e o Centro pa-
roquial S. João Batista de Canelas, para apoio 
financeiro à atividade bem como ao investi-
mento, no valor total de €20.000,00 (vinte mil 
euros), nos termos apresentados.
CoNTrATo – progrAMA DE DESENvoLvI-
MENTo DESporTIvo A CELEBrAr ENTrE o 
MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA E o CLuBE 
DE hÓQuEI DoS CArvALhoS pArA ApoIo 
FINANCEIro ÀS oBrAS DE BENEFICIAçÃo 
Do pISo Do pAvILhÃo, No vALor ToTAL DE 
€7.500,00 (SETE MIL E QuINhENToS EuroS) 
EDoC/2018/38210
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 Câma-
ra.13.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Contrato-programa de Desenvolvi-
mento Desportivo a celebrar entre o Município 
de vila Nova de gaia e o Clube de hóquei dos 
Carvalhos, para apoio financeiro às obras de 
beneficiação do piso do pavilhão, no valor total 
de €7.500,00 (sete mil e quinhentos euros), nos 
termos apresentados.
ACorDo DE ADESÃo Ao rEpoSITÓrIo NA-
CIoNAL DE oBJEToS EM ForMAToS ALTEr-
NATIvoS – rNoFA, A ESTABELECEr ENTrE 
A BIBLIoTECA NACIoNAL DE porTugAL E o 
MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA
EDoC/2018/31501
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 Câma-
ra.11.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de Adesão ao repositório 
Nacional de objetos em Formatos Alternativos 
– rNoFA, a estabelecer entre a Biblioteca Na-

cional de portugal e o Município de vila Nova 
de gaia, nos termos apresentados.
MINuTA DE CoNTrATo DE CoopErAçÃo IN-
TErADMINISTrATIvA A CELEBrAr ENTrE o 
MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA, A SECrE-
TArIA gErAL DA ADMINISTrAçÃo INTErNA 
(SgAI) E A poLÍCIA DE SEgurANçA pÚBLICA 
(pSp) TENDo EM vISTA ASSEgurAr A oBrA 
DE rEABILITAçÃo DAS INSTALAçÕES DA DI-
vISÃo poLICIAL DE vILA NovA DE gAIA
EDoC/2018/37781
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 Câma-
ra.12.06.2018”
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues disse que a Câma-
ra tem um protocolo fechado com o MAI para 
o lançamento do concurso da reabilitação do 
quartel da gNr de Lever; para o lançamento do 
concurso para a reabilitação do quartel da gNr 
dos Carvalhos, para o qual, o Ministério avan-
ça com 500 mil euros e a Câmara compartici-
pa com 300 mil euros, através de um protocolo 
que será presente à Câmara e a comparticipa-
ção de cerca de 50 mil euros juntamente com 
outros 150 mil euros do Ministério da Adminis-
tração Interna, para a requalificação da divisão 
da pSp e a criação do acesso lateral à pSp, que 
servirá o cemitério da freguesia. Que se está em 
fase final de discussão com o MAI, para resol-
ver o problema do quartel da gNr de Arcozelo. 
Que hoje é presente para aprovação, o primeiro 
protocolo com o MAI, para os 150 mil euros da 
reabilitação dos acessos e da reabilitação exte-
rior da divisão da pSp. Que o Estado tem muitas 
dificuldades em compensar financiamentos in-
tegrais, pelo que, os Municípios, num processo 
de descentralização prévio, estão a ser chama-
dos para serem parceiros nestes domínios e a 
Câmara Municipal de vila Nova de gaia aceitou, 
dada a situação financeira do Município e dada 
a importância que este assunto tem para as po-
pulações. Que há uma contrapartida simbólica 
que acredita que, não estando escrita, vai ser 
consumada, isto é, a Senhora Secretária de Es-
tado, Drª Isabel oneto, compromete-se a que, 
na sequência da melhoria das instalações, have-
rá um reforço policial quer de polícia de Segu-
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rança pública quer militares da guarda Nacio-
nal republicana. 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a minuta de Contrato de Cooperação 
Interadministrativa a celebrar entre o Município 
de vila Nova de gaia, a Secretaria geral da Ad-
ministração Interna (SgAI) e a polícia de Segu-
rança pública (pSp), tendo em vista assegurar a 
obra de reabilitação das instalações da Divisão 
policial de vila Nova de gaia, nos termos apre-
sentados.
MINuTA DE proToCoLo DE CoopErAçÃo 
A CELEBrAr ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA 
NovA DE gAIA E IpSS’S TENDo EM vISTA A 
CEDÊNCIA DE “ouTDoorS” – JuNho 2018
EDoC/2018/36850
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 Câma-
ra.11.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a minuta de protocolo de Coopera-
ção a celebrar entre o Município de vila Nova 
de gaia e IpSS’S, tendo em vista a cedência de 
“outdoors” – junho 2018, nos termos apresen-
tados.
proToCoLo DE CoopErAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA 
E A ASSoCIAçÃo huMANITÁrIA DoS BoM-
BEIroS voLuNTÁrIoS DE CoIMBrÕES TEN-
Do EM vISTA A CEDÊNCIA grACIoSA DE 
DoIS “ouTDoorS”
EDoC/2018/36805
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 Câma-
ra.11.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o protocolo de Cooperação a celebrar entre 
o Município de vila Nova de gaia e a Associa-
ção humanitária dos Bombeiros voluntários de 
Coimbrões, tendo em vista a cedência graciosa 
de dois “outdoors”, nos termos apresentados.
proToCoLo DE CoopErAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA 
E A ASSoCIAçÃo huMANITÁrIA DoS BoM-
BEIroS voLuNTÁrIoS DE CrESTuMA TEN-
Do EM vISTA A CEDÊNCIA grACIoSA DE 

DoIS “ouTDoorS”
EDoC/2018/36840
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 Câma-
ra.11.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o protocolo de Cooperação a celebrar entre 
o Município de vila Nova de gaia e a Associa-
ção humanitária dos Bombeiros voluntários de 
Crestuma, tendo em vista a cedência graciosa 
de dois “outdoors”, nos termos apresentados.
proToCoLo DE CoopErAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA 
E A ASSoCIAçÃo huMANITÁrIA DoS BoM-
BEIroS voLuNTÁrIoS DE vALADArES TEN-
Do EM vISTA A CEDÊNCIA grACIoSA DE 
DoIS “ouTDoorS”
EDoC/2018/36790
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 Câma-
ra.11.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o protocolo de Cooperação a celebrar entre 
o Município de vila Nova de gaia e a Associa-
ção humanitária dos Bombeiros voluntários de 
valadares, tendo em vista a cedência graciosa 
de dois “outdoors”, nos termos apresentados.
proToCoLo DE CoopErAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA 
E A ASSoCIAçÃo huMANITÁrIA DoS BoM-
BEIroS voLuNTÁrIoS DA AguDA TENDo EM 
vISTA A CEDÊNCIA grACIoSA DE DoIS “ou-
TDoorS”
EDoC/2018/36795
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 Câma-
ra.11.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o protocolo de Cooperação a celebrar entre 
o Município de vila Nova de gaia e a Associa-
ção humanitária dos Bombeiros voluntários da 
Aguda, tendo em vista a cedência graciosa de 
dois “outdoors”, nos termos apresentados.
proToCoLo DE CoopErAçÃo A CELEBrAr 
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ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA 
E A ASSoCIAçÃo huMANITÁrIA DoS BoM-
BEIroS voLuNTÁrIoS DE AvINTES TENDo 
EM vISTA A CEDÊNCIA grACIoSA DE DoIS 
“ouTDoorS”
EDoC/2018/36802
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 Câma-
ra.11.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o protocolo de Cooperação a celebrar entre 
o Município de vila Nova de gaia e a Associa-
ção humanitária dos Bombeiros voluntários de 
Avintes, tendo em vista a cedência graciosa de 
dois “outdoors”, nos termos apresentados.
proToCoLo DE CoopErAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA 
E A ASSoCIAçÃo huMANITÁrIA DoS BoM-
BEIroS voLuNTÁrIoS DoS CArvALhoS 
TENDo EM vISTA A CEDÊNCIA grACIoSA DE 
DoIS “ouTDoorS”
EDoC/2018/36844
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 Câma-
ra.11.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o protocolo de Cooperação a celebrar 
entre o Município de vila Nova de gaia e a As-
sociação humanitária dos Bombeiros voluntá-
rios dos Carvalhos, tendo em vista a cedência 
graciosa de dois “outdoors”, nos termos apre-
sentados.
proToCoLo DE ACorDo DE CoLABorA-
çÃo A CELEBrAr ENTrE o MuNICÍpIo DE 
vILA NovA DE gAIA E CMpL – porTo LAZEr 
– EMprESA DE DESporTo E LAZEr Do Mu-
NICÍpIo Do porTo, E.M. TENDo EM vISTA o 
ApoIo MuNICIpAL À rEALIZAçÃo Do ESpE-
TÁCuLo pIroTÉCNICo DA NoITE DE S. JoÃo
EDoC/2018/37239
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 Câma-
ra.13.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 

aprovar o protocolo de Acordo de Colabora-
ção a celebrar entre o Município de vila Nova 
de gaia e CMpL – porto Lazer – Empresa de 
Desporto e Lazer do Município do porto, E.M., 
tendo em vista o apoio municipal à realização 
do espetáculo pirotécnico da Noite de S. João, 
nos termos apresentados.
CoNTrATo – progrAMA DE DESENvoLvI-
MENTo DESporTIvo A CELEBrAr ENTrE 
o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA E AS 
ASSoCIAçÕES DISTrITAIS DAS MoDALIDA-
DES: A ASSoCIAçÃo NACIoNAL DE DES-
porTo pArA A DEFICIÊNCIA INTELECTuAL, 
A ASSoCIAçÃo DE BADMINToN Do Nor-
TE, A ASSoCIAçÃo DE KArATÉ Do porTo, 
A ASSoCIAçÃo DE pATINAgEM Do porTo, 
A ASSoCIAçÃo DE rEMo Do porTo, A AS-
SoCIAçÃo DE TAEKWoNDo Do porTo, A 
ASSoCIAçÃo DE TÉNIS Do porTo, A AS-
SoCIAçÃo DE TÉNIS DE MESA Do porTo, 
A ASSoCIAçÃo DE ANDEBoL Do porTo, A 
ASSoCIAçÃo DE ATLETISMo Do porTo, A 
ASSoCIAçÃo DE BASQuETEBoL Do porTo, 
A ASSoCIAçÃo DE CANoAgEM Do NorTE 
DE porTugAL, A ASSoCIAçÃo DE CICLIS-
Mo Do porTo, A ASSoCIAçÃo DE FuTEBoL 
Do porTo, A ASSoCIAçÃo DE NATAçÃo Do 
NorTE DE porTugAL E A ASSoCIAçÃo DE 
voLEIBoL Do porTo DESTINADoS A ApoIAr 
AS INSCrIçÕES DoS ATLETAS DE ForMAçÃo 
DurANTE A ÉpoCA DE 2017/2018, No vALor 
ToTAL DE €154.775,00 (CENTo E CINQuEN-
TA E QuATro MIL SETECENToS E SETENTA E 
CINCo EuroS)
EDoC/2018/14161
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 Câma-
ra.29.05.2018”
o Senhor vereador, Dr. José guilherme Saraiva 
de oliveira Aguiar disse que o valor é superior 
ao do ano passado, devido ao aumento de ins-
crições. Que não houve uma alteração dos cri-
térios, o que ocorreu foi um aumento substan-
cial de atletas em diversas modalidades.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Contrato – programa de Desenvolvi-
mento Desportivo a celebrar entre o Município 
de vila Nova de gaia e as Associações Distri-
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tais das Modalidades: a Associação Nacional de 
Desporto para a Deficiência Intelectual, a Asso-
ciação de Badminton do Norte, a Associação 
de Karaté do porto, a Associação de patinagem 
do porto, a Associação de remo do porto, a 
Associação de Taekwondo do porto, a Associa-
ção de Ténis do porto, a Associação de Ténis 
de Mesa do porto, a Associação de Andebol do 
porto, a Associação de Atletismo do porto, a 
Associação de Basquetebol do porto, a Asso-
ciação de Canoagem do Norte de portugal, a 
Associação de Ciclismo do porto, a Associação 
de Futebol do porto, a Associação de Natação 
do Norte de portugal e a Associação de volei-
bol do porto destinados a apoiar as inscrições 
dos atletas de formação durante a época de 
2017/2018, no valor total de €154.775,00 (cento 
e cinquenta e quatro mil setecentos e setenta e 
cinco euros), nos termos apresentados.
ACorDo DE pArCErIA A CELEBrAr ENTrE 
o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA E ThE 
FLADgATE pArTNErShIp pArA ApoIo FI-
NANCEIro À rEALIZAçÃo DoS EvENToS 
QuE INTEgrAM o proJETo “CLIMATE ChAN-
gE LEADErShIp”, No vALor DE €35.000,00 
(TrINTA E CINCo MIL EuroS) + IvA
EDoC/2018/30657
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 Câma-
ra.13.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de parceria a celebrar entre 
o Município de vila Nova de gaia e ThE FLAD-
gATE pArTNErShIp, para apoio financeiro à 
realização dos eventos que integram o proje-
to “Climate Change Leadership”, no valor de 
€35.000,00 (trinta e cinco mil euros) + IvA, nos 
termos apresentados.
CoMprA E vENDA Do prÉDIo DENoMINA-
Do “ANTIgA FÁBrICA DE CErâMICA E FuN-
DIçÃo DAS DEvESAS” SITo NA ruA CoNSE-
LhEIro vELoSo DA CruZ
EDoC/2018/36565
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
73, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.11.06.2018”

Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
o Senhor vereador, Dr. José guilherme Saraiva 
de oliveira Aguiar saiu da reunião.
CANDIDATurA pEDu – rEABILITAçÃo DE 
EDIFÍCIoS NoS NÚCLEoS rIBEIrINhoS – 
AQuISIçÃo Do IMÓvEL SITo NA ruA SAN-
To ANTÓNIo DE ArNELAS, pELo vALor DE 
€10.381,68 (DEZ MIL TrEZENToS E oITENTA E 
uM EuroS E SESSENTA E oITo CÊNTIMoS) – 
uNIÃo DE FrEguESIAS DE SANDIM, oLIvAL, 
LEvEr E CrESTuMA
EDoC/2018/20759
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 Câma-
ra.27.04.2018”
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura perguntou qual o critério utilizado na 
aquisição destes imóveis. 
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse que foi por estarem 
localizadas na zona que interfere com o projeto.
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura disse não haver um denominador co-
mum.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse que o que não for pas-
sível de se manter na posse do proprietário e de 
requalificar, passa a ser integrado no domínio 
público, para que o projeto se materialize. 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a aquisição do imóvel sito na rua San-
to António de Arnelas, pelo valor de €10.381,68 
(dez mil trezentos e oitenta e um euros e ses-
senta e oito cêntimos), união de Freguesias de 
Sandim, olival, Lever e Crestuma, nos termos 
informados.
CANDIDATurA pEDu – rEABILITAçÃo DE 
EDIFÍCIoS NoS NÚCLEoS rIBEIrINhoS – 
AQuISIçÃo Do IMÓvEL SITo NA ruA MIguEL 
BoMBArDA, pELo vALor DE €70.000,00 
(SETENTA MIL EuroS) – FrEguESIA DE AvIN-
TES
EDoC/2018/20754
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 Câma-
ra.12.06.2018”



CÂMARA MUNICIPAL

Nº 92 | jUNho 2018 | BoLETIM MUNICIPAL

50

Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a aquisição do imóvel sito na rua Mi-
guel Bombarda, pelo valor de €70.000,00 (se-
tenta mil euros), freguesia de Avintes, nos ter-
mos informados.
CANDIDATurA pEDu – rEABILITAçÃo DE 
EDIFÍCIoS NoS NÚCLEoS rIBEIrINhoS – 
AQuISIçÃo Do IMÓvEL SITo NA ruA Do 
ESTEIro Nº 15, pELo vALor DE €107.900,00 
(CENTo E SETE MIL E NovECENToS EuroS) 
– FrEguESIA DE AvINTES
EDoC/2018/20626
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 Câma-
ra.12.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a aquisição do imóvel sito na rua do 
Esteiro nº 15, pelo valor de €107.900,00 (cen-
to e sete mil e novecentos euros), freguesia de 
Avintes, nos termos informados.
CANDIDATurA pEDu – rEABILITAçÃo DE EDI-
FÍCIoS NoS NÚCLEoS rIBEIrINhoS – AQuISI-
çÃo Do IMÓvEL SITo NA ruA Do ESTEIro 
Nº 9, pELo vALor DE €63.000,00 (SESSENTA 
E TrÊS MIL EuroS) – FrEguESIA DE AvINTES
EDoC/2018/20596
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 Câma-
ra.12.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a aquisição do imóvel sito na rua do 
Esteiro nº 9, pelo valor de €63.000,00 (sessen-
ta e três mil euros), freguesia de Avintes, nos 
termos informados.
CANDIDATurA pEDu – rEABILITAçÃo DE EDI-
FÍCIoS NoS NÚCLEoS rIBEIrINhoS – AQuISI-
çÃo Do IMÓvEL SITo NA ruA Do ESTEIro 
Nº 13, pELo vALor DE €76.000,00 (SETENTA 
E SEIS MIL EuroS) – FrEguESIA DE AvINTES
EDoC/2018/20618
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 Câma-
ra.12.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 

aprovar a aquisição do imóvel sito na rua do 
Esteiro nº13, pelo valor de €76.000,00 (setenta 
e seis mil euros), freguesia de Avintes, nos ter-
mos informados.
CANDIDATurA pEDu – rEABILITAçÃo DE 
EDIFÍCIoS NoS NÚCLEoS rIBEIrINhoS – 
AQuISIçÃo Do IMÓvEL SITo NA ruA Do 
ESTEIro Nº 19, pELo vALor DE €28.500,00 
(vINTE E oITo MIL E QuINhENToS EuroS) – 
FrEguESIA DE AvINTES
EDoC/2018/20629
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 Câma-
ra.12.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a aquisição do imóvel sito na rua do 
Esteiro nº 19, pelo valor de €28.500,00 (vinte e 
oito mil e quinhentos euros), freguesia de Avin-
tes, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €56,25 (CINQuENTA E SEIS 
EuroS E vINTE E CINCo CÊNTIMoS), pArA 
DESLoCAçÃo À ESTAçÃo LITorAL DA Agu-
DA, No DIA 23 DE MAIo DE 2018, SoLICITADo 
pELA ESCoLA BÁSICA DA BANDEIrA
EDoC/2018/32117
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 Câma-
ra.11.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €56,25 (cinquenta e seis euros e vinte 
e cinco cêntimos), para deslocação à Estação 
Litoral da Aguda, no dia 23 de maio de 2018, 
solicitado pela Escola Básica da Bandeira, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS Mu-
NICIpAIS, No vALor €196,04 (CENTo E No-
vENTA E SEIS EuroS E QuATro CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo A guIMArÃES, No DIA 
18 DE MAIo DE 2018, SoLICITADo pELo CEN-
Tro SoCIAL pAroQuIAL DE oLIvEIrA Do 
Douro
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EDoC/2018/30559
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 Câma-
ra.11.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €196,04 (cento e noventa e seis euros 
e quatro cêntimos), para deslocação a guima-
rães, no dia 18 de maio de 2018, solicitado pelo 
Centro Social paroquial de oliveira do Douro, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €393,93 (TrEZENToS E 
NovENTA E TrÊS EuroS E NovENTA E TrÊS 
CÊNTIMoS), pArA DESLoCAçÃo A vIANA 
Do CASTELo E poNTE DE LIMA, No DIA 20 
DE MAIo DE 2018, SoLICITADo pELo grupo 
DESporTIvo E CuLTurAL DE SÃo LourEN-
ço
EDoC/2018/31035
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 Câma-
ra.11.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor €393,93 (trezentos e 
noventa e três euros e noventa e três cêntimos), 
ou seja, o valor de €275,75 (duzentos e setenta 
e cinco euros e setenta e cinco cêntimos), para 
deslocação a viana do Castelo e ponte de Lima, 
no dia 20 de maio de 2018, solicitado pelo gru-
po Desportivo e Cultural de São Lourenço, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor €54,72 (CINQuENTA E QuA-
Tro EuroS E SETENTA E DoIS CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo A CANELAS, No DIA 22 
DE MAIo DE 2018, SoLICITADo pELo LAr E 
CrEChE QuINTA DoS AvÓS
EDoC/2018/31423
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 Câma-
ra.11.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €54,72 (cinquenta e quatro euros e 
setenta e dois cêntimos), para deslocação a 
Canelas, no dia 22 de maio de 2018, solicitado 
pelo Lar e Creche Quinta dos Avós, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €504,60 (QuINhENToS 
E QuATro EuroS E SESSENTA CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo A TANCoS, No DIA 23 
DE MAIo DE 2018, SoLICITADo pELA ASSo-
CIAçÃo porTuguESA DE pÁrA-QuEDISTAS
EDoC/2018/32110
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 Câma-
ra.11.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor de €504,60 (quinhentos e quatro eu-
ros e sessenta cêntimos), para deslocação a 
Tancos, no dia 23 de maio de 2018, solicitado 
pela Associação portuguesa de pára-quedistas, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €598,41 (QuINhENToS E 
NovENTA E oITo EuroS E QuArENTA E uM 
CÊNTIMoS), pArA DESLoCAçÃo À MArINhA 
grANDE, No DIA 23 DE SETEMBro DE 2017, 
SoLICITADo pELo rANCho FoLCLÓrICo DA 
AFurADA
EDoC/2017/50671
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 Câma-
ra.11.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor de €598,41 (quinhentos 
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e noventa e oito euros e quarenta e um cênti-
mos), ou seja, € 418,89 (quatrocentos e dezoito 
euros e oitenta e nove cêntimos), para desloca-
ção à Marinha grande, no dia 23 de setembro 
de 2017, solicitado pelo rancho Folclórico da 
Afurada, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS Mu-
NICIpAIS, No vALor €248,06 (DuZENToS E 
QuArENTA E oITo EuroS E SEIS CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo À gAFANhA DA NAZArÉ 
/ AvEIro, No DIA 24 DE SETEMBro DE 2017, 
SoLICITADo pELo FuTEBoL CLuBE DE gAIA
EDoC/2017/50712
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 Câma-
ra.11.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor de €248,06 (duzentos 
e quarenta e oito euros e seis cêntimos), ou 
seja, o valor de €173,64 (cento e setenta e três 
euros e sessenta e quatro cêntimos), para des-
locação à gafanha da Nazaré / Aveiro, no dia 
24 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 €256,16 (DuZENToS E CIN-
QuENTA E SEIS EuroS E DEZASSEIS CÊNTI-
MoS), pArA DESLoCAçÃo A ESpoSENDE, 
No DIA 23 DE SETEMBro DE 2017, SoLICITA-
Do pELo grupo DESporTIvo E CuLTurAL 
DE SÃo LourENço
EDoC/2017/50694
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 Câma-
ra.11.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor de €256,16 (duzentos 
e cinquenta e seis euros e dezasseis cêntimos), 
ou seja, o valor de €179,31 (cento e setenta e 
nove euros e trinta e um cêntimos), para deslo-

cação a Esposende, no dia 23 de setembro de 
2017, solicitado pelo grupo Desportivo e Cul-
tural de São Lourenço, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €66,74 (SESSENTA E SEIS 
EuroS E SETENTA E QuATro CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo À BIBLIoTECA pÚBLICA 
MuNICIpAL DE vILA NovA DE gAIA, No DIA 
15 DE FEvErEIro DE 2018, SoLICITADo pELA 
ASSoCIAçÃo DE pAIS E ENCArrEgADoS DE 
EDuCAçÃo DA ESCoLA EB1/JI Do Curro
EDoC/2018/8404
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 Câma-
ra.11.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €66,74 (sessenta e seis euros e setenta 
e quatro cêntimos), para deslocação à Bibliote-
ca pública Municipal de vila Nova de gaia, no 
dia 15 de fevereiro de 2018, solicitado pela As-
sociação de pais e Encarregados de Educação 
da Escola EB1/JI do Curro, nos termos informa-
dos.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €588,23 (QuINhENToS E 
oITENTA E oITo EuroS E vINTE E TrÊS CÊN-
TIMoS), pArA DESLoCAçÃo pELA roTA DAS 
AMENDoEIrAS EM FLor, No DIA 25 DE FE-
vErEIro DE 2018, SoLICITADo pELo grupo 
DESporTIvo E CuLTurAL DE SÃo LourEN-
ço
EDoC/2018/11238
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 Câma-
ra.11.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor €588,23 (quinhentos e 
oitenta e oito euros e vinte e três cêntimos), ou 
seja, o valor de €411,76 (quatrocentos e onze 
euros e setenta e seis cêntimos), para desloca-
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ção pela rota das amendoeiras em flor, no dia 
25 de fevereiro de 2018, solicitado pelo grupo 
Desportivo e Cultural de São Lourenço, nos ter-
mos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €56,25 (CINQuENTA E SEIS 
EuroS E vINTE E CINCo CÊNTIMoS), pArA 
DESLoCAçÃo Ao porTo, No DIA 02 DE FE-
vErEIro DE 2018, SoLICITADo pELA ESCoLA 
proF. Dr. MArQuES DoS SANToS
EDoC/2018/6804
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 Câma-
ra.11.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €56,25 (cinquenta e seis euros e vin-
te e cinco cêntimos), para deslocação ao porto, 
no dia 02 de fevereiro de 2018, solicitado pela 
Escola prof. Dr. Marques dos Santos nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €522,72 (QuINhENToS E 
vINTE E DoIS EuroS E SETENTA E DoIS CÊN-
TIMoS), pArA DESLoCAçÃo A vISEu, No DIA 
20 DE MAIo DE 2018, SoLICITADo pELA pA-
rÓQuIA DE SÃo pEDro DE vILAr Do pArAÍ-
So
EDoC/2018/31016
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 Câma-
ra.11.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €522,72 (quinhentos e vinte e dois eu-
ros e setenta e dois cêntimos), para deslocação 
a viseu, no dia 20 de maio de 2018, solicitado 
pela paróquia de São pedro de vilar do paraíso, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €507,61 (QuINhENToS E 

SETE EuroS E SESSENTA E uM CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo A ALCANENA, No DIA 
24 DE FEvErEIro DE 2018, SoLICITADo pELo 
CoLÉgIo DE gAIA
EDoC/2018/11215
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 Câma-
ra.11.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €507,61 (quinhentos e sete euros e ses-
senta e um cêntimos), para deslocação a Alca-
nena, no dia 24 de fevereiro de 2018, solicitado 
pelo Colégio de gaia, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €60,54 (SESSENTA EuroS 
E CINQuENTA E QuATro CÊNTIMoS), pArA 
DESLoCAçÃo A AvINTES, No DIA 01 DE FE-
vErEIro DE 2018, SoLICITADo pELA ESCoLA 
SECuNDÁrIA gAIA NASCENTE
EDoC/2018/6130
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 Câma-
ra.11.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €60,54 (sessenta euros e cinquenta e 
quatro cêntimos), para deslocação a Avintes, 
no dia 01 de fevereiro de 2018, solicitado pela 
Escola Secundária gaia Nascente, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €415,76 (QuATroCENToS 
E QuINZE EuroS E SETENTA E SEIS CÊNTI-
MoS), pArA DESLoCAçÃo A AMArANTE E 
MESÃo FrIo, No DIA 24 DE SETEMBro DE 
2017, SoLICITADo pELA ASSoCIAçÃo rE-
CrEATIvA E CuLTurAL DE rEForMADoS DE 
CrESTuMA
EDoC/2017/50702
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
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94, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.11.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €415,76 (quatrocentos e quinze euros 
e setenta e seis cêntimos), para deslocação a 
Amarante e Mesão Frio, no dia 24 de setembro 
de 2017, solicitado pela Associação recreativa 
e Cultural de reformados de Crestuma, nos ter-
mos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €210,89 (DuZENToS E DEZ 
EuroS E oITENTA E NovE CÊNTIMoS), pArA 
DESLoCAçÃo À pÓvoA DE vArZIM, No DIA 
25 DE FEvErEIro DE 2018, SoLICITADo pELA 
ASSoCIAçÃo DESporTIvA DE grIJÓ
EDoC/2018/11257
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
95, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.11.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor €210,89 (duzentos e 
dez euros e oitenta e nove cêntimos), ou seja, o 
valor de €147,62 (cento e quarenta e sete euros 
e sessenta e dois cêntimos), para deslocação 
à póvoa de varzim, no dia 25 de fevereiro de 
2018, solicitado pela Associação Desportiva de 
grijó, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS Mu-
NICIpAIS, No vALor €53,67 (CINQuENTA E 
TrÊS EuroS E SESSENTA E SETE CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo Ao porTo, No DIA 01 
DE FEvErEIro DE 2018, SoLICITADo pELA 
ESCoLA BÁSICA DAS MATAS
EDoC/2018/6122
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 Câma-
ra.11.06.2018”
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 sessenta 
e sete cêntimos), para deslocação ao porto, no 
dia 01 de fevereiro de 2018, solicitado pela Es-
cola Básica das Matas, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €38,03 (TrINTA E oITo 
EuroS E TrÊS CÊNTIMoS), pArA DESLoCA-
çÃo Ao MuSEu TEIXEIrA LopES, No DIA 30 
DE MAIo DE 2018, SoLICITADo pELA ESCoLA 
BÁSICA DA JuNQuEIrA
EDoC/2018/34518
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 Câma-
ra.12.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor €38,03 (trinta e oito euros e três cên-
timos), para deslocação ao Museu Teixeira Lo-
pes, no dia 30 de maio de 2018, solicitado pela 
Escola Básica da Junqueira, nos termos infor-
mados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor €58,64 (CINQuENTA E oITo 
EuroS E SESSENTA E QuATro CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo A MAToSINhoS, No DIA 
30 DE MAIo DE 2018, SoLICITADo pELA FuN-
DAçÃo DE ASSISTÊNCIA MÉDICA INTErNA-
CIoNAL
EDoC/2018/34537
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 Câma-
ra.12.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, no 
valor €58,64 (cinquenta e oito euros e sessenta 
e quatro cêntimos), para deslocação a Matosi-
nhos, no dia 30 de maio de 2018, solicitado pela 
Fundação de Assistência Médica Internacional, 
nos termos informados.
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DIREÇÃo MuNICIPAL DE INFRAESTRuTuRAS 
E ESPAÇoS PÚBLICoS

pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA INTErrupçÃo DE TrâNSITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “FES-
TAS EM hoNrA Do SENhor DoS AFLIToS E 
DA SENhorA DA LApA”, rEALIZADo No DIA 
20 DE MAIo DE 2018, No vALor DE €86,10 
(oITENTA E SEIS EuroS E DEZ CÊNTIMoS), 
SoLICITADo pELA uNIÃo DE FrEguESIAS DE 
SANDIM, oLIvAL, LEvEr E CrESTuMA
EDoC/2018/26074
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 Câma-
ra.29.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, relativa à 
realização do evento “Festas em honra do Se-
nhor dos Aflitos e da Senhora da Lapa”, reali-
zado no dia 20 de maio de 2018, no valor de 
€86,10 (oitenta e seis euros e dez cêntimos), 
solicitado pela união de Freguesias de Sandim, 
olival, Lever e Crestuma, nos termos informa-
dos.
CoNCurSo pÚBLICo pArA A CELEBrAçÃo 
DE ACorDo QuADro SINguLAr pArA A 
rEABILITAçÃo, MANuTENçÃo, CoNSErvA-
çÃo E AMpLIAçÃo DE EQuIpAMENToS Mu-
NICIpAIS (LoTES A E B) – AprovAçÃo DA 
ATA Do JurI
EDoC/2017/64794
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: “Aprovo. À Câmara 
para ratificação.07.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, rati-
ficar o despacho do Sr. presidente datado de 
07.06.2018, que aprovou a ata do júri relativa ao 
“Concurso público para a celebração de Acor-
do Quadro Singular para a reabilitação, Manu-
tenção, Conservação e Ampliação de Equipa-
mentos Municipais (Lotes A e B), nos termos 
informados.
LICENçAS DE ESTACIoNAMENTo prIvATIvo 
2018 EM NoME DE MANuEL MArTINS CArvA-
Lho “TABErNINhA Do MANEL” – CESSAçÃo 

DA LICENçA 
EDoC/2018/22833
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 Câma-
ra.11.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a cessação da licença num contexto 
extraordinário, 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 1º DE MAIo – 
uNIÃo DE FrEguESIAS DE SANTA MArINhA 
E SÃo pEDro DA AFurADA, No vALor DE 
€6.476,40 (SEIS MIL QuATroCENToS E SE-
TENTA E SEIS EuroS E QuArENTA CÊNTI-
MoS), SoLICITADo pELo CENTro DE ACo-
LhIMENTo DA SErrA Do pILAr
EDoC/2018/3843
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 Câma-
ra.12.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa referente à licença de dois lugares de 
estacionamento privativo para o ano de 2018, 
sitos na rua 1º de Maio – união de Freguesias 
de Santa Marinha e São pedro da Afurada, no 
valor de €6.476,40 (seis mil quatrocentos e se-
tenta e seis euros e quarenta cêntimos), solici-
tado pelo Centro de Acolhimento da Serra do 
pilar, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DA 
TAXA rEFErENTE À LICENçA DE uM LugAr 
DE ESTACIoNAMENTo prIvATIvo pArA o 
ANo DE 2018, SITo NA ruA proFESSor ur-
BANo DE MourA – uNIÃo DE FrEguESIAS DE 
SANTA MArINhA E SÃo pEDro DA AFurA-
DA, No vALor DE €2.158,80 (DoIS MIL CENTo 
E CINQuENTA E oITo EuroS E oITENTA CÊN-
TIMoS), SoLICITADo pELA ASSoCIAçÃo DoS 
INQuILINoS Do NorTE DE porTugAL
EDoC/2018/3635
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
103, apenas no original.
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Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.12.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa referente à licença de um lugar de es-
tacionamento privativo para o ano de 2018, sito 
na rua professor urbano de Moura, união de 
Freguesias de Santa Marinha e São pedro da 
Afurada, no valor de €2.158,80 (dois mil cento e 
cinquenta e oito euros e oitenta cêntimos), soli-
citado pela Associação dos Inquilinos do Norte 
de portugal, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DA 
TAXA rEFErENTE À LICENçA DE uM LugAr 
DE ESTACIoNAMENTo prIvATIvo pArA o 
ANo DE 2018, SITo NA ruA ELIAS gArCIA – 
uNIÃo DE FrEguESIAS DE SANTA MArINhA 
E SÃo pEDro DA AFurADA, No vALor DE 
€2.158,80 (DoIS MIL CENTo E CINQuENTA 
E oITo EuroS E oITENTA CÊNTIMoS), So-
LICITADo pELA INSTITuIçÃo pArTICuLAr 
DE SoLIDArIEDADE SoCIAL – CruZADA DE 
BEM-FAZEr DA pAZ
EDoC/2018/3961
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
104, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.12.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamen-
to da taxa referente à licença de um lugar de 
estacionamento privativo para o ano de 2018, 
sito na rua Elias garcia, união de Freguesias 
de Santa Marinha e São pedro da Afurada, no 
valor de €2.158,80 (dois mil cento e cinquenta 
e oito euros e oitenta cêntimos), solicitado pela 
Instituição particular de Solidariedade Social – 
Cruzada de Bem-Fazer da paz, nos termos in-
formados.
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 DE SÃo SAL-
vADor – uNIÃo DE FrEguESIAS DE SErZE-
Do E pEroSINho, No vALor DE €2.161,46 
(DoIS MIL CENTo E SESSENTA E uM EuroS 
E QuArENTA E SEIS CÊNTIMoS), SoLICITADo 
pELA uNIÃo DE FrEguESIAS DE SErZEDo E 
pEroSINho

EDoC/2018/5450
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 Câma-
ra.12.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento da 
taxa referente à licença de dois lugares de esta-
cionamento privativo para o ano de 2018, sitos 
na rua de São Salvador, união de Freguesias 
de Serzedo e perosinho, no valor de €2.161,46 
(dois mil cento e sessenta e um euros e qua-
renta e seis cêntimos), solicitado pela união de 
Freguesias de Serzedo e perosinho, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DA 
TAXA rEFErENTE À LICENçA DE uM LugAr 
DE ESTACIoNAMENTo prIvATIvo pArA o 
ANo DE 2018, SITo NA ruA DIogo CASSELS, 
No vALor DE €3.238,20 (TrÊS MIL DuZEN-
ToS E TrINTA E oITo EuroS E vINTE CÊN-
TIMoS), SoLICITADo pELA ASSoCIAçÃo DAS 
ESCoLAS Do TorNE E Do prADo
EDoC/2018/893
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 Câma-
ra.12.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento da 
taxa referente à licença de um lugar de estacio-
namento privativo para o ano de 2018, sito na 
rua Diogo Cassels, no valor de €3.238,20 (três 
mil duzentos e trinta e oito euros e vinte cên-
timos), solicitado pela Associação das Escolas 
do Torne e do prado, 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 DE SANTA 
BÁrBArA – uNIÃo DE FrEguESIAS DE SAN-
TA MArINhA E SÃo pEDro DA AFurADA, 
No vALor DE €4.317,60 (QuATro MIL TrE-
ZENToS E DEZASSETE EuroS E SESSENTA 
CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA FÁBrICA DA 
IgrEJA pAroQuIAL DE SANTA BÁrBArA DE 
CoIMBrÕES
EDoC/2018/4393
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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 Câma-
ra.12.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento da 
taxa referente à licença de dois lugares de esta-
cionamento privativo para o ano de 2018, sitos 
na rua de Santa Bárbara, união de Freguesias 
de Santa Marinha e São pedro da Afurada, no 
valor de €4.317,60 (quatro mil trezentos e de-
zassete euros e sessenta cêntimos), solicitado 
pela Fábrica da Igreja paroquial de Santa Bár-
bara de Coimbrões, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DA 
TAXA rEFErENTE À LICENçA DE TrÊS LugA-
rES DE ESTACIoNAMENTo prIvATIvo pArA 
o ANo DE 2018, SIToS NA ruA DELFIM DE 
LIMA – FrEguESIA DE CANELAS, No vALor 
DE €2.161,47 (DoIS MIL CENTo E SESSENTA E 
uM EuroS E QuArENTA E SETE CÊNTIMoS), 
SoLICITADo pELo AgrupAMENTo DE ESCo-
LAS DE CANELAS
EDoC/2018/3081
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 Câma-
ra.12.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa referente à licença de três lugares de 
estacionamento privativo para o ano de 2018, 
sitos na rua Delfim de Lima, freguesia de Cane-
las, no valor de €2.161,47 (dois mil cento e ses-
senta e um euros e quarenta e sete cêntimos), 
solicitado pelo Agrupamento de Escolas de Ca-
nelas, 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 Do CoDESSAL 
– uNIÃo DE FrEguESIAS DE SANDIM, oLIvAL, 
LEvEr E CrESTuMA, No vALor DE €1.440,98 
(MIL QuATroCENToS E QuArENTA EuroS 
E NovENTA E oITo CÊNTIMoS), SoLICITADo 
pELA ASSoCIAçÃo DE SoCorroS MÚTuoS 
NoSSA SENhorA DA ESpErANçA DE SAN-
DIM

EDoC/2018/3646
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 Câma-
ra.12.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa referente à licença de dois lugares de 
estacionamento privativo para o ano de 2018, 
sitos na rua do Codessal, união de Freguesias 
de Sandim, olival, Lever e Crestuma, no valor 
de €1.440,98 (mil quatrocentos e quarenta eu-
ros e noventa e oito cêntimos), solicitado pela 
Associação de Socorros Mútuos Nossa Senhora 
da Esperança de Sandim, nos termos informa-
dos.
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 AFoN-
So DE ALBuQuErQuE – uNIÃo DE FrEguE-
SIAS DE SANTA MArINhA E SÃo pEDro DA 
AFurADA, No vALor DE €6.476,40 (SEIS MIL 
QuATroCENToS E SETENTA E SEIS EuroS 
E QuArENTA CÊNTIMoS), SoLICITADo pELo 
JuÍZo CoMÉrCIo NÚCLEo DE vILA NovA DE 
gAIA
EDoC/2018/6218
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 Câma-
ra.12.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa referente à licença de três lugares de 
estacionamento privativo para o ano de 2018, 
sitos na rua Afonso de Albuquerque, união de 
Freguesias de Santa Marinha e São pedro da 
Afurada, no valor de €6.476,40 (seis mil qua-
trocentos e setenta e seis euros e quarenta cên-
timos), solicitado pelo Juízo Comércio Núcleo 
de vila Nova de gaia, 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 CoNCEIçÃo 
FErNANDES – uNIÃo DE FrEguESIAS DE 
MAFAMuDE E vILAr Do pArAÍSo, No vALor 
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DE €4.317,60 (QuATro MIL TrEZENToS E DE-
ZASSETE EuroS E SESSENTA CÊNTIMoS), 
SoLICITADo pELo AgrupAMENTo DE ESCo-
LAS DE SoArES DoS rEIS
EDoC/2018/3382
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 Câma-
ra.12.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa referente à licença de dois lugares de 
estacionamento privativo para o ano de 2018, 
sitos na rua Conceição Fernandes, união de 
Freguesias de Mafamude e vilar do paraíso, no 
valor de €4.317,60 (quatro mil trezentos e de-
zassete euros e sessenta cêntimos), solicitado 
pelo Agrupamento de Escolas de Soares dos 
reis, nos termos informados.
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 pAÚL DE 
pEDroSo – uNIÃo DE FrEguESIAS DE pE-
DroSo E SEIXEZELo, No vALor DE €3.242,19 
(TrÊS MIL DuZENToS E QuArENTA E DoIS 
EuroS E DEZANovE CÊNTIMoS), SoLICITA-
Do pELA uNIÃo DE FrEguESIAS DE pEDro-
So E SEIXEZELo
EDoC/2018/5285
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 Câma-
ra.12.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento da 
taxa referente à licença de três lugares de esta-
cionamento privativo para o ano de 2018, sitos 
na rua paúl de pedroso, união de Freguesias 
de pedroso e Seixezelo, no valor de €3.242,19 
(três mil duzentos e quarenta e dois euros e 
dezanove cêntimos), solicitado pela união de 
Freguesias de pedroso e Seixezelo, 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 Do LAMEIro 

Novo – FrEguESIA DE ArCoZELo, No vA-
Lor DE €1.440,98 (MIL QuATroCENToS E 
QuArENTA EuroS E NovENTA E oITo CÊN-
TIMoS), SoLICITADo pELo AgrupAMENTo 
DE ESCoLAS SophIA DE MELLo BrEYNEr
EDoC/2018/3241
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 Câma-
ra.12.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade apro-
var o pedido de dispensa do pagamento da 
taxa referente à licença de dois lugares de esta-
cionamento privativo para o ano de 2018, sitos 
na rua do Lameiro Novo, freguesia de Arcoze-
lo, no valor de €1.440,98 (mil quatrocentos e 
quarenta euros e noventa e oito cêntimos), soli-
citado pelo Agrupamento de Escolas Sophia de 
Mello Breyner, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DA 
TAXA rEFErENTE À LICENçA DE DoIS Lu-
gArES DE ESTACIoNAMENTo prIvATIvo 
pArA o ANo DE 2018, SIToS NA ruA BAr-
ToLoMEu DIAS – uNIÃo DE FrEguESIAS DE 
MAFAMuDE E vILAr Do pArAÍSo, No vALor 
DE €4.317,60 (QuATro MIL TrEZENToS E DE-
ZASSETE EuroS E SESSENTA CÊNTIMoS), 
SoLICITADo pELo SErvIço NACIoNAL DE 
SAÚDE – CENTro DE SAÚDE DE SoArES DoS 
rEIS/oLIvEIrA Do Douro – uNIDADE DE 
SoArES DoS rEIS
EDoC/2018/3867
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 Câma-
ra.12.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa referente à licença de dois lugares de 
estacionamento privativo para o ano de 2018, 
sitos na rua Bartolomeu Dias, união de Fregue-
sias de Mafamude e vilar do paraíso, no valor 
de €4.317,60 (quatro mil trezentos e dezassete 
euros e sessenta cêntimos), solicitado pelo Ser-
viço Nacional de Saúde – Centro de Saúde de 
Soares dos reis/oliveira do Douro – unidade 
de Soares dos reis, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DA 
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TAXA rEFErENTE À LICENçA DE LugArES 
DE ESTACIoNAMENTo prIvATIvo pArA o 
ANo DE 2018, SIToS NA ruA DA IgrEJA – 
uNIÃo DE FrEguESIAS DE pEDroSo E SEI-
XEZELo, No vALor DE €840,57 (oIToCEN-
ToS E QuArENTA EuroS E CINQuENTA E 
SETE CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA uNIÃo 
DE FrEguESIAS DE pEDroSo E SEIXEZELo
EDoC/2018/4508
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 Câma-
ra.12.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa referente à licença de um lugar de esta-
cionamento privativo para o ano de 2018, sitos 
na rua da Igreja, união de Freguesias de pedro-
so e Seixezelo, no valor de €840,57 (oitocentos 
e quarenta euros e cinquenta e sete cêntimos), 
solicitado pela união de Freguesias de pedroso 
e Seixezelo, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DA 
TAXA rEFErENTE À LICENçA DE DoIS Lu-
gArES DE ESTACIoNAMENTo prIvATIvo 
pArA o ANo DE 2018, SIToS No LArgo pA-
DrE SAÚDE E ruA DE SÃo BrÁS – uNIÃo 
DE FrEguESIAS DE SANDIM, oLIvAL, LEvEr 
E CrESTuMA, No vALor DE €2.161,46 (DoIS 
MIL CENTo E SESSENTA E uM EuroS E QuA-
rENTA E SEIS CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA 
uNIÃo DE FrEguESIAS DE SANDIM, oLIvAL, 
LEvEr E CrESTuMA
EDoC/2018/5424
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 Câma-
ra.12.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa referente à licença de dois lugares de 
estacionamento privativo para o ano de 2018, 
sitos no Largo padre Saúde e rua de São Brás, 
união de Freguesias de Sandim, olival, Lever e 
Crestuma, no valor de €2.161,46 (dois mil cento 
e sessenta e um euros e quarenta e seis cên-
timos), solicitado pela união de Freguesias de 
Sandim, olival, Lever e Crestuma, 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 DE LuANDA 
– FrEguESIA DA MADALENA, No vALor DE 
€1.440,98 (MIL QuATroCENToS E QuArEN-
TA EuroS E NovENTA E oITo CÊNTIMoS), 
SoLICITADo AgrupAMENTo DE ESCoLAS 
DA MADALENA
EDoC/2018/3257
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 Câma-
ra.12.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa referente à licença de dois lugares de 
estacionamento privativo para o ano de 2018, 
sitos na rua de Luanda, freguesia da Madalena, 
no valor de €1.440,98 (mil quatrocentos e qua-
renta euros e noventa e oito cêntimos), solicita-
do Agrupamento de Escolas da Madalena, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DA 
TAXA rEFErENTE À LICENçA DE TrÊS LugA-
rES DE ESTACIoNAMENTo prIvATIvo pArA 
o ANo DE 2018, SIToS NA ruA goNçALvES 
DE CASTro – uNIÃo DE FrEguESIAS DE pE-
DroSo E SEIXEZELo, No vALor DE €3.242,19 
(TrÊS MIL DuZENToS E QuArENTA E DoIS 
EuroS E DEZANovE CÊNTIMoS), SoLICITA-
Do pELA ASSoCIAçÃo huMANITÁrIA DoS 
BoMBEIroS voLuNTÁrIoS DoS CArvALhoS
EDoC/2018/3662
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 Câma-
ra.12.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa referente à licença de três lugares de 
estacionamento privativo para o ano de 2018, 
sitos na rua gonçalves de Castro, união de 
Freguesias de pedroso e Seixezelo, no valor de 
€3.242,19 (três mil duzentos e quarenta e dois 
euros e dezanove cêntimos), solicitado pela As-
sociação humanitária dos Bombeiros voluntá-
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rios dos Carvalhos, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DA 
TAXA rEFErENTE À LICENçA DE TrÊS LugA-
rES DE ESTACIoNAMENTo prIvATIvo pArA 
o ANo DE 2018, SIToS NA vErEDA D. XIME-
NES BELo, No vALor DE €3.242,19 (TrÊS MIL 
DuZENToS E QuArENTA E DoIS EuroS E DE-
ZANovE CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA JuN-
TA DE FrEguESIA DE oLIvEIrA Do Douro
EDoC/2018/2286
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 Câma-
ra.12.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa referente à licença de três lugares de 
estacionamento privativo para o ano de 2018, 
sitos na vereda D. Ximenes Belo, no valor de 
€3.242,19 (três mil duzentos e quarenta e dois 
euros e dezanove cêntimos), solicitado pela 
Junta de Freguesia de oliveira do Douro, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DA 
TAXA rEFErENTE À LICENçA DE TrÊS LugA-
rES DE ESTACIoNAMENTo prIvATIvo pArA 
o ANo DE 2018, SIToS NA ruA CoNSELhEI-
ro vELoSo DA CruZ – uNIÃo DE FrEguE-
SIAS DE SANTA MArINhA E SÃo pEDro DA 
AFurADA, No vALor DE €6.476,40 (SEIS MIL 
QuATroCENToS E SETENTA E SEIS EuroS 
E QuArENTA CÊNTIMoS), SoLICITADo pELo 
TrIBuNAL JuDICIAL DA CoMArCA Do por-
To – SECçÃo DE vILA NovA DE gAIA
EDoC/2017/61221
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 Câma-
ra.12.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa referente à licença de três lugares de 
estacionamento privativo para o ano de 2018, 
sitos na rua Conselheiro veloso da Cruz, união 
de Freguesias de Santa Marinha e São pedro da 
Afurada, no valor de €6.476,40 (seis mil qua-
trocentos e setenta e seis euros e quarenta cên-
timos), solicitado pelo Tribunal Judicial da Co-

marca do porto – Secção de vila Nova de gaia, 
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 prACETA CoLÉgIo 
DE gAIA – uNIÃo DE FrEguESIAS DE MAFA-
MuDE E vILAr Do pArAÍSo, No vALor DE 
€4.317,60 (QuATro MIL TrEZENToS E DEZAS-
SETE EuroS E SESSENTA CÊNTIMoS), SoLICI-
TADo pELo CLuBE DE NATAçÃo oNDA AZuL
EDoC/2018/6211
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 Câma-
ra.12.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa referente à licença de dois lugares de 
estacionamento privativo para o ano de 2018, 
sitos na praceta Colégio de gaia, união de Fre-
guesias de Mafamude e vilar do paraíso, no 
valor de €4.317,60 (quatro mil trezentos e de-
zassete euros e sessenta cêntimos), solicitado 
pelo Clube de Natação onda Azul, 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 CâNDIDo DoS 
rEIS – uNIÃo DE FrEguESIAS DE SANTA MA-
rINhA E SÃo pEDro DA AFurADA, No vA-
Lor DE €6.476,40 (SEIS MIL QuATroCENToS 
E SETENTA E SEIS EuroS E QuArENTA CÊN-
TIMoS), SoLICITADo pELA uNIÃo DE FrE-
guESIAS DE SANTA MArINhA E SÃo pEDro 
DA AFurADA
EDoC/2018/5270
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 Câma-
ra.12.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa do pagamento da taxa 
referente à licença de dois lugares de estacio-
namento privativo para o ano de 2018, sitos na 
rua Cândido dos reis, união de Freguesias de 
Santa Marinha e São pedro da Afurada, no valor 
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de €6.476,40 (seis mil quatrocentos e setenta e 
seis euros e quarenta cêntimos), solicitado pela 
união de Freguesias de Santa Marinha e São 
pedro da Afurada, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DA 
TAXA rEFErENTE À LICENçA DE TrÊS LugA-
rES DE ESTACIoNAMENTo prIvATIvo pArA 
o ANo DE 2018, SIToS NA ruA QuINTA DAS 
pEDrAS – uNIÃo DE FrEguESIAS DE MAFA-
MuDE E vILAr Do pArAÍSo, No vALor DE 
€3.780,00 (TrÊS MIL SETECENToS E oITEN-
TA EuroS), SoLICITADo pELo AgrupAMEN-
To DE ESCoLAS ANTÓNIo SÉrgIo – ESCoLA 
BÁSICA DAS pEDrAS
EDoC/2018/12425
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 Câma-
ra.12.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa referente à licença de três lugares de 
estacionamento privativo para o ano de 2018, 
sitos na rua Quinta das pedras, união de Fre-
guesias de Mafamude e vilar do paraíso, no va-
lor de €3.780,00 (três mil setecentos e oitenta 
euros), solicitado pelo Agrupamento de Esco-
las António Sérgio – Escola Básica das pedras, 
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, No vALor DE €4.497,50 
(QuATro MIL QuATroCENToS E NovENTA E 
SETE EuroS E CINQuENTA CÊNTIMoS), So-
LICITADo pELo JArDIM INFANTIL DA NoSSA 
SENhorA Do pILAr
EDoC/2017/65197
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 Câma-
ra.12.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa referente à licença de dois lugares de 
estacionamento privativo para o ano de 2018, 
no valor de €4.497,50 (quatro mil quatrocentos 
e noventa e sete euros e cinquenta cêntimos), 

solicitado pelo Jardim Infantil da Nossa Senho-
ra do pilar, 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 ESCoLA CEN-
TrAL – FrEguESIA DE AvINTES, No vALor 
DE €1.681,14 (MIL SEISCENToS E oITENTA E 
uM EuroS E CATorZE CÊNTIMoS), SoLICI-
TADo pELA JuNTA DE FrEguESIA DE AvIN-
TES
EDoC/2017/63504
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 Câma-
ra.12.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa referente à licença de dois lugares de 
estacionamento privativo para o ano de 2018, 
sitos na rua Escola Central, freguesia de Avin-
tes, no valor de €1.681,14 (mil seiscentos e oiten-
ta e um euros e catorze cêntimos), solicitado 
pela Junta de Freguesia de Avintes, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DA 
TAXA rEFErENTE À LICENçA DE uM LugAr 
DE ESTACIoNAMENTo prIvATIvo pArA o 
ANo DE 2018, SITo NA ruA DIogo CASSELS, 
No vALor DE €2.158,80 (DoIS MIL CENTo E 
CINQuENTA E oITo EuroS E oITENTA CÊNTI-
MoS), SoLICITADo pELA ASSoCIAçÃo por-
TuguESA DE DEFICIENTES
EDoC/2018/3134
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 Câma-
ra.12.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa referente à licença de um lugar de es-
tacionamento privativo para o ano de 2018, sito 
na rua Diogo Cassels, no valor de €2.158,80 
(dois mil cento e cinquenta e oito euros e oiten-
ta cêntimos), solicitado pela Associação portu-
guesa de Deficientes, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DA 
TAXA rEFErENTE À LICENçA DE uM LugAr 
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DE ESTACIoNAMENTo prIvATIvo pArA o 
ANo DE 2018, SITo NA ruA ANTÓNIo FEr-
rEIrA BrAgA JÚNIor – FrEguESIA DE CANI-
DELo, No vALor DE €720,49 (SETECENToS 
E vINTE EuroS E QuArENTA E NovE CÊNTI-
MoS), SoLICITADo pELA JuNTA DE FrEguE-
SIA DE CANIDELo
EDoC/2018/4442
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 Câma-
ra.12.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa referente à licença de um lugar de es-
tacionamento privativo para o ano de 2018, sito 
na rua António Ferreira Braga Júnior, freguesia 
de Canidelo, no valor de €720,49 (setecentos e 
vinte euros e quarenta e nove cêntimos), solici-
tado pela Junta de Freguesia 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 Do FrEIXIEI-
ro – FrEguESIA DE oLIvEIrA Do Douro, 
No vALor DE €1.440,98 (MIL QuATroCEN-
ToS E QuArENTA EuroS E NovENTA E oITo 
CÊNTIMoS), SoLICITADo pELo AgrupAMEN-
To DE ESCoLAS gAIA NASCENTE
EDoC/2018/3065
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 Câma-
ra.12.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa referente à licença de dois lugares de 
estacionamento privativo para o ano de 2018, 
sitos na rua do Freixieiro, freguesia de oliveira 
do Douro, no valor de €1.440,98 (mil quatro-
centos e quarenta euros e noventa e oito cênti-
mos), solicitado pelo Agrupamento de Escolas 
gaia Nascente, 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 prACETA QuINTA DAS 

pEDrAS – uNIÃo DE FrEguESIAS DE MAFA-
MuDE E vILAr Do pArAÍSo, No vALor DE 
€2.158,80 (DoIS MIL CENTo E CINQuENTA E 
oITo EuroS E oITENTA CÊNTIMoS), SoLICI-
TADo pELo SErvIço NACIoNAL DE SAÚDE 
– ArS NorTE – ACES grANDE porTo vII - 
gAIA
EDoC/2018/3537
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 Câma-
ra.12.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa referente à licença de um lugar de es-
tacionamento privativo para o ano de 2018, sito 
na praceta Quinta das pedras, união de Fregue-
sias de Mafamude e vilar do paraíso, no valor 
de €2.158,80 (dois mil cento e cinquenta e oito 
euros e oitenta cêntimos), solicitado pelo Ser-
viço Nacional de Saúde – ArS Norte – ACES 
grande porto vII - gaia, 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 ISABEL MuL-
LEr DE MESQuITA – uNIÃo DE FrEguESIAS 
DE guLpILhArES E vALADArES, No vALor 
DE €1.440,98 (MIL QuATroCENToS E QuA-
rENTA EuroS E NovENTA E oITo CÊNTI-
MoS), SoLICITADo pELo JArDIM DE INFâN-
CIA Do CAMpoLINho
EDoC/2018/3518
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 Câma-
ra.12.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa referente à licença de dois lugares de 
estacionamento privativo para o ano de 2018, 
sitos na rua Isabel Muller de Mesquita, união de 
Freguesias de gulpilhares e valadares, no valor 
de €1.440,98 (mil quatrocentos e quarenta eu-
ros e noventa e oito cêntimos), solicitado pelo 
Jardim de Infância do Campolinho, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DA 
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TAXA rEFErENTE À LICENçA DE uM LugAr 
DE ESTACIoNAMENTo prIvATIvo pArA o 
ANo DE 2018, SITo NA ruA CoNSELhEIro 
vELoSo DA CruZ – uNIÃo DE FrEguESIAS 
DE SANTA MArINhA E SÃo pEDro DA AFu-
rADA, No vALor DE €2.158,80 (DoIS MIL CEN-
To E CINQuENTA E oITo EuroS E oITENTA 
CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA ASSoCIAçÃo 
NACIoNAL DE CoMBATE À poBrEZA
EDoC/2018/3678
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 Câma-
ra.12.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa referente à licença de um lugar de es-
tacionamento privativo para o ano de 2018, sito 
na rua Conselheiro veloso da Cruz, união de 
Freguesias de Santa Marinha e São pedro da 
Afurada, no valor de €2.158,80 (dois mil cento e 
cinquenta e oito euros e oitenta cêntimos), soli-
citado pela Associação Nacional de Combate à 
pobreza, 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 DA ESCoLA 
DE SÃo pAIo – FrEguESIA DE CANIDELo, 
No vALor DE €2.161,46 (DoIS MIL CENTo E 
SESSENTA E uM EuroS E QuArENTA E SEIS 
CÊNTIMoS), SoLICITADo CErCIgAIA – Coo-
pErATIvA pArA A EDuCAçÃo E rEABILITA-
çÃo DE CIDADÃoS INADApTADoS, CrL
EDoC/2018/3952
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 Câma-
ra.12.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa referente à licença de dois lugares de 
estacionamento privativo para o ano de 2018, 
sitos na rua da Escola de São paio, freguesia de 
Canidelo, no valor de €2.161,46 (dois mil cento 
e sessenta e um euros e quarenta e seis cênti-
mos), solicitado Cercigaia – Cooperativa para a 
Educação e reabilitação de Cidadãos Inadap-

tados, CrL, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DA 
TAXA rEFErENTE À LICENçA DE TrÊS LugA-
rES DE ESTACIoNAMENTo prIvATIvo pArA 
o ANo DE 2018, SIToS NA ruA DA ESCoLA 
prEpArATÓrIA – uNIÃo DE FrEguESIAS DE 
SANDIM, oLIvAL, LEvEr E CrESTuMA, No 
vALor DE €3.242,19 (TrÊS MIL DuZENToS 
E QuArENTA E DoIS EuroS E DEZANovE 
CÊNTIMoS), SoLICITADo pELo AgrupAMEN-
To DE ESCoLAS DIogo MACEDo
EDoC/2018/68084
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 Câma-
ra.18.01.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa referente à licença de três lugares de 
estacionamento privativo para o ano de 2018, 
sitos na rua da Escola preparatória, união de 
Freguesias de Sandim, olival, Lever e Crestu-
ma, no valor de €3.242,19 (três mil duzentos e 
quarenta e dois euros e dezanove cêntimos), 
solicitado pelo Agrupamento de Escolas Diogo 
Macedo, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA pArCIAL Do pAgA-
MENTo DA TAXA rEFErENTE À INTErrup-
çÃo DE TrâNSITo rELATIvA Ao EvENTo “II 
grANDE prÉMIo DE MArChA ATLÉTICA DE 
oLIvEIrA Do Douro”, rEALIZADo A 04 DE 
MArço DE 2018, No vALor DE €41,72 (QuA-
rENTA E uM EuroS E SETENTA E DoIS CÊN-
TIMoS), SoLICITADo pELA JuNTA DE FrE-
guESIA DE oLIvEIrA Do Douro
EDoC/2018/10937
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 Câma-
ra.12.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa referente à interrupção de trânsito re-
lativa ao evento “II grande prémio de Marcha 
Atlética de oliveira do Douro”, realizado a 04 
de março de 2018, no valor de €41,72 (quarenta 
e um euros e setenta e dois cêntimos), solicita-
do pela Junta de Freguesia de oliveira do Dou-
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ro, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DA 
TAXA rEFErENTE À INTErrupçÃo DE TrâN-
SITo rELATIvA Ao EvENTo “DESFILE DE 
CArNAvAL Do AgrupAMENTo DE ESCoLAS 
SophIA DE MELLo BrEYNEr”, rEALIZADo 
A 10 DE FEvErEIro DE 2018, No vALor DE 
€119,20 (CENTo E DEZANovE EuroS E vINTE 
CÊNTIMoS), SoLICITADo pELo AgrupAMEN-
To DE ESCoLAS SophIA DE MELLo BrEYNEr
EDoC/2018/6631
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 Câma-
ra.12.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa referente à interrupção de trânsito re-
lativa ao evento “Desfile de Carnaval do Agru-
pamento de Escolas Sophia de Mello Breyner”, 
realizado a 10 de fevereiro de 2018, no valor de 
€119,20 (cento e dezanove euros e vinte cênti-
mos), solicitado pelo Agrupamento de Escolas 
Sophia de Mello Breyner, nos termos informa-
dos.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DA 
TAXA rEFErENTE À INTErrupçÃo DE TrâN-
SITo rELATIvA Ao EvENTo “proCISSÃo EM 
AFoNSIM”, rEALIZADo A 25 DE FEvErEIro 
DE 2018, No vALor DE €30,14 (TrINTA Eu-
roS E CATorZE CÊNTIMoS), SoLICITADo 
pELA CoMISSÃo pASTorAL DE AFoNSIM – 
pArÓQuIA DE S. pEDro DE pEDroSo
EDoC/2018/8645
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 Câma-
ra.12.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade apro-
var o pedido de dispensa do pagamento da taxa 
referente à interrupção de trânsito relativa ao 
evento “procissão em Afonsim”, realizado a 25 
de fevereiro de 2018, no valor de €30,14 (trinta 
euros e catorze cêntimos), solicitado pela Co-
missão pastoral de Afonsim – paróquia de S. 
pedro de pedroso, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo 
DA TAXA rEFErENTE À INTErrupçÃo DE 

TrâNSITo rELATIvA Ao EvENTo “FESTA EM 
hoNrA DE NoSSo Sr. DoS AFLIToS”, EM DI-
vErSAS ruAS DA uNIÃo DE FrEguESIAS DE 
SANTA MArINhA E SÃo pEDro DA AFurA-
DA, No vALor DE €1.047,38 (MIL QuArENTA 
E SETE EuroS E TrINTA E oITo CÊNTIMoS), 
SoLICITADo pELA uNIÃo DE FrEguESIAS DE 
SANTA MArINhA E SÃo pEDro DA AFurADA
EDoC/2018/45926
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 Câma-
ra.12.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa referente à interrupção de trânsito rela-
tiva ao evento “Festa em honra de Nosso Sr. dos 
Aflitos”, em diversas ruas da união de Fregue-
sias de Santa Marinha e São pedro da Afurada, 
no valor de €1.047,38 (mil quarenta e sete euros 
e trinta e oito cêntimos), solicitado pela união 
de Freguesias de Santa Marinha e São pedro da 
Afurada, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DA 
TAXA rEFErENTE À CoLoCAçÃo DE CINCo 
SINAIS DE TrâNSITo rELATIvA Ao EvENTo 
“FESTA EM hoNrA DE NoSSo Sr. rESSuSCI-
TADo E NoSSA Srª DoS rEMÉDIoS”, rEALI-
ZADo DE 30.03.2018 A 02.04.2018, No vALor 
DE €106,75 (CENTo E SEIS EuroS E SETENTA 
E CINCo CÊNTIMoS), SoLICITADo JuNTA DE 
FrEguESIA DE ArCoZELo
EDoC/2018/17657
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 Câma-
ra.12.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa referente à colocação de cinco sinais de 
trânsito relativa ao evento “Festa em honra de 
Nosso Sr. ressuscitado e Nossa Srª dos remé-
dios”, realizado de 30.03.2018 a 02.04.2018, no 
valor de €106,75 (cento e seis euros e setenta 
e cinco cêntimos), solicitado pela Junta de Fre-
guesia de Arcozelo, nos termos informados.
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo SITA NA 
ruA rIo Do vALE – FrEguESIA DE ArCoZE-
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EDoC/2018/14041
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
139, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.12.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar postura municipal de trânsito sita na 
rua rio do vale, freguesia de Arcozelo, nos ter-
mos informados.

DIREÇÃo MuNICIPAL PARA A INCLuSÃo 
SoCIAL

pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA oCupAçÃo DA vIA pÚBLICA, rE-
LATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “proCIS-
SÃo DA FESTA EM hoNrA DE S. BrÁS”, rEA-
LIZADo No DIA 03 DE FEvErEIro DE 2018, 
No vALor DE €40,00 (QuArENTA EuroS), 
SoLICITADo pELA CoMISSÃo DE FESTAS EM 
hoNrA DE S. BrÁS – uNIÃo DE FrEguESIAS 
DE SANDIM, oLIvAL, LEvEr E CrESTuMA
EDoC/2018/477
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 Câma-
ra.11.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamen-
to em 70%, do valor das taxas pela ocupação 
da via pública, relativa à realização do evento 
“procissão da Festa em honra de S. Brás”, reali-
zado no dia 03 de fevereiro de 2018, solicitado 
pela Comissão de Festas em honra de S. Brás, 
união de Freguesias de Sandim, olival, Lever e 
Crestuma, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA oCupAçÃo DA vIA pÚBLI-
CA, rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo 
“DESFILE DE CArNAvAL”, rEALIZADo No 
DIA 09 DE FEvErEIro DE 2018, No vALor 
DE €40,00 (QuArENTA EuroS), SoLICITA-
Do pELo CENTro INFANTIL DE CrESTuMA 
DA CruZ vErMELhA porTuguESA – IpSS - 
uNIÃo DE FrEguESIAS DE SANDIM, oLIvAL, 
LEvEr E CrESTuMA
EDoC/2018/7996
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 Câma-
ra.11.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
das taxas pela ocupação 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 
Centro Infantil de Crestuma da Cruz vermelha 
portuguesa – IpSS, união de Freguesias de San-
dim, olival, Lever e Crestuma, nos termos infor-
mados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA oCupAçÃo DE ESpAçoS DE 
vENDA NA FEIrA DA AFurADA DurANTE o 
MÊS DE JuLho DE 2018, SoLICITADo pELA 
uNIÃo DE FrEguESIAS DE SANTA MArINhA 
E SÃo pEDro DA AFurADA
EDoC/2018/36766
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 Câma-
ra.12.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa total de paga-
mento das taxas pela ocupação de espaços de 
venda na Feira da Afurada durante o mês de ju-
lho de 2018, solicitado pela união de Freguesias 
de Santa Marinha e São pedro da Afurada, nos 
termos informados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA 
E A ASSoCIAçÃo CoMErCIAL E INDuSTrIAL 
DE vILA NovA DE gAIA TENDo EM vISTA A 
ATrIBuIçÃo DE MATErIAL ESCoLAr – ANo 
LETIvo 2018-2019
EDoC/2018/24788
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 Câma-
ra.02.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre o 
Município de vila Nova de gaia e a Associação 
Comercial e Industrial de vila Nova de gaia ten-
do em vista a atribuição de material escolar – 
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ano letivo 2018-2019, no valor de €10.000,00, 
(dez mil euros), nos termos informados.
ACorDo DE pArCErIA A CELEBrAr ENTrE 
o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA E A FE-
DErAçÃo porTuguESA DAS CoNFrArIAS 
gASTroNÓMICAS pArA A rEALIZAçÃo Do 
EvENTo “DIA NACIoNAL DA gASTroNoMIA”, 
A TEr LugAr EM vILA NovA DE gAIA, No 
vALor DE €25.000,00 (vINTE E CINCo MIL 
EuroS) 
EDoC/2018/15889
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 Câma-
ra.12.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de parceria a celebrar entre 
o Município de vila Nova de gaia e a Federação 
portuguesa das Confrarias gastronómicas para 
a realização do evento “Dia Nacional da gas-
tronomia”, a ter lugar em vila Nova de gaia, no 
valor de €25.000,00 (vinte e cinco mil euros), 
nos termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por EMÍLIA FErNANDA Nu-
NES MorEIrA
EDoC/2018/36397
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 Câma-
ra.11.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a candidatura de apoio ao arrendamento, 
solicitado por Emília Fernanda Nunes Moreira, 
nos termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por gENEroSA vALENTE 
TANEIA
EDoC/2018/36399
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 Câma-
ra.11.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a candidatura de apoio ao arrendamen-
to, solicitado por generosa valente Taneia, nos 
termos informados.

CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por JÉSSICA FILIpA SouSA 
ELvAS
EDoC/2018/36400
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 Câma-
ra.11.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a candidatura de apoio ao arrendamen-
to, solicitado por Jéssica Filipa Sousa Elvas, nos 
termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por MArIANA DoS SANToS 
vICENTE
EDoC/2018/37139
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 Câma-
ra.12.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a candidatura de apoio ao arrendamen-
to, solicitado por Mariana dos Santos vicente, 
nos termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por SANDrA CrISTINA SIL-
vA FErrEIrA
EDoC/2018/37199
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.12.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a candidatura de apoio ao arrendamen-
to, solicitado por Sandra Cristina Silva Ferreira, 
nos termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por TATIANA FILIpA MorEI-
rA CErQuEIrA
EDoC/2018/37144
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.12.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a candidatura de apoio ao arrendamento, 
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solicitado por Tatiana Filipa Moreira Cerqueira, 
nos termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por MArIA DA CoNCEIçÃo 
FArIA DA SILvA
EDoC/2018/37152
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.12.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a candidatura de apoio ao arrenda-
mento, solicitado por Maria da Conceição Faria 
da Silva, nos termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por MArIA AuguSTA SoA-
rES DA SILvA
EDoC/2018/37153
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.12.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a candidatura de apoio ao arrenda-
mento, solicitado por Maria Augusta Soares da 
Silva, nos termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por MArIA DA CoNCEIçÃo 
pErEIrA
EDoC/2018/37157
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.12.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a candidatura de apoio ao arrendamento, 
solicitado por Maria da Conceição pereira, nos 
termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por MArIA hErMÍNIA DE 
JESuS MAToS
EDoC/2018/37170
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.12.06.2018”

Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a candidatura de apoio ao arrendamento, 
solicitado por Maria hermínia de Jesus Matos, 
nos termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por JorgE ALFrEDo goN-
çALvES DA CuNhA
EDoC/2018/37150
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.12.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a candidatura de apoio ao arrendamen-
to, solicitado por Jorge Alfredo gonçalves da 
Cunha, nos termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por IrENE roSA LEITE DE 
oLIvEIrA
EDoC/2018/37172
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.12.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a candidatura de apoio ao arrendamen-
to, solicitado por Irene rosa Leite de oliveira, 
nos termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por AMÉLIA CArDoSo DA 
roChA
EDoC/2018/37202
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.12.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a candidatura de apoio ao arrendamento, 
solicitado por Amélia Cardoso da rocha, nos 
termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por BErNArDINA roSA 
TEIXEIrA FErrEIrA
EDoC/2018/37201
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
158, apenas no original.
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Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.12.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a candidatura de apoio ao arrendamento, 
solicitado por Bernardina rosa Teixeira Ferreira, 
nos termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por FELICIDADE DA CoN-
CEIçÃo MAgALhÃES vAZ
EDoC/2018/37179
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.12.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a candidatura de apoio ao arrendamen-
to, solicitado por Felicidade da Conceição Ma-
galhães vaz, nos termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDA-
MENTo, SoLICITADo por oLgA MArgArIDA 
CoNCEIçÃo goMES
EDoC/2018/37176
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.12.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a candidatura de apoio ao arrendamen-
to, solicitado por olga Margarida Conceição 
gomes, nos termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por CArLA ALEXANDrA 
DoS SANToS BArBoSA
EDoC/2018/37195
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.12.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a candidatura de apoio ao arrendamen-
to, solicitado por Carla Alexandra dos Santos 
Barbosa, nos termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por oLÍMpIA DE JESuS pE-
DroSA pINTo
EDoC/2018/37204
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.12.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a candidatura de apoio ao arrendamento, 
solicitado por olímpia de Jesus pedrosa pinto, 
nos termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por MANuEL FrANCISCo 
DAS NEvES vIEIrA
EDoC/2018/37214
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.12.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a candidatura de apoio ao arrendamen-
to, solicitado por Manuel Francisco das Neves 
vieira, nos termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por CArLA ALEXANDrA DA 
SILvA pINTo
EDoC/2018/37184
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.12.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a candidatura de apoio ao arrendamen-
to, solicitado por Carla Alexandra da Silva pinto, 
nos termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por MArIA MANuELA CAr-
vALho DoS SANToS
EDoC/2018/37185
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.12.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a candidatura de apoio ao arrendamen-
to, solicitado por Maria Manuela Carvalho dos 
Santos, nos termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por CASIMIro FArIA DA 
SILvA FErrEIrA
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EDoC/2018/37188
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.12.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a candidatura de apoio ao arrendamento, 
solicitado por Casimiro Faria da Silva Ferreira, 
nos termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por MErCÊS DA roChA 
NuNES MoNTEIro CArvALho
EDoC/2018/37219
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.12.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a candidatura de apoio ao arrendamento, 
solicitado por Mercês da rocha Nunes Monteiro 
Carvalho, nos termos informados.
CANDIDATurA DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por EuLÁLIA JoAQuINA 
roDrIguES vENTurA
EDoC/2018/37178
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.12.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a candidatura de apoio ao arrendamento, 
solicitado por Eulália Joaquina rodrigues ven-
tura, nos termos informados.
proToCoLo DE CoopErAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA 
E ENgLISh NoW – ESCoLA DE LÍNguAS, uNI-
pESSoAL LDA pArA ATrIBuIçÃo DE BoLSAS 
DE FrEQuÊNCIA A ALuNoS CArENCIADoS
EDoC/2018/31228
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.13.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o protocolo de Cooperação a celebrar 
entre o Município de vila Nova de gaia e En-

glish Now – Escola de Línguas, unipessoal Lda, 
para atribuição de bolsas de frequência a alu-
nos carenciados, nos termos protocolados.
MINuTA DE CoNTrATo – progrAMA A CE-
LEBrAr ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA 
DE gAIA E o CENTro SoCIAL DA pArÓQuIA 
DE S. SALvADor DE grIJÓ pArA ApoIo FI-
NANCEIro ÀS ATIvIDADES SoCIAIS BEM 
CoMo Ao INvESTIMENTo, No vALor DE 
€100.000,00 (CEM MIL EuroS)
EDoC/2018/38220
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.13.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a minuta de contrato – programa a ce-
lebrar entre o Município de vila Nova de gaia 
e o Centro Social da paróquia de S. Salvador 
de grijó, para apoio financeiro às atividades 
sociais bem como ao investimento, no valor de 
€100.000,00 (cem mil euros), nos termos apre-
sentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA 
E o CENTro SoCIAL MÁrIo MENDES CoSTA 
pArA ApoIo FINANCEIro ÀS ATIvIDADES 
SoCIAIS, No vALor DE €5.000,00 (CINCo 
MIL EuroS)
EDoC/201838224
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.13.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre 
o Município de vila Nova de gaia e o Centro 
Social Mário Mendes Costa, para apoio financei-
ro às atividades sociais, no valor de €5.000,00 
(cinco mil euros), nos termos apresentados.
CoNTrATo – progrAMA A CELEBrAr EN-
TrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA E 
A ASSoCIAçÃo DE SoCorroS MÚTuoS DE 
SErZEDo pArA ApoIo FINANCEIro À ATIvI-
DADE BEM CoMo Ao INvESTIMENTo, No vA-
Lor DE €15.000,00 (QuINZE MIL EuroS)
EDoC/2018/38216
Foi presente o documento referido em epígra-
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fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
172, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.13.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Contrato – programa a celebrar en-
tre o Município de vila Nova de gaia e a As-
sociação de Socorros Mútuos de Serzedo, para 
apoio financeiro à atividade bem como ao in-
vestimento, no valor de €15.000,00 (quinze mil 
euros), nos termos apresentados.
pEDIDo DE LICENçA DE oCupAçÃo Do ES-
pAço pÚBLICo pArA A rEALIZAçÃo Do 
EvENTo “BEEr SuNSET gAIA”, No JArDIM 
Do Morro, NoS DIAS 06 A 08 DE JuLho E 
07 A 09 DE SETEMBro DE 2018, SoLICITADo 
por pEDro gIL DE vASCoNCELoS
EDoC/2018/37294
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.12.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de licença de ocupação do espa-
ço público para a realização do evento “Beer 
Sunset gaia”, no Jardim do Morro, nos dias 06 
a 08 de julho e 07 a 09 de setembro de 2018, 
solicitado por pedro gil de vasconcelos, com as 
seguintes condições:
1. Apresentação da mera comunicação prévia 
efetuada à Direção-geral das Atividades Eco-
nómicas, procedimento a que obriga a alínea 
g), do número 1, do artigo 4º, do Decreto-Lei nº 
10/2015, de 16 de janeiro;
2. Imputação ao interessado dos custos dos 
fornecimentos necessários;
3. pagamento das taxas municipais aplicáveis.
CoNTrATo DE pATroCÍNIo DESporTIvo 
A CELEBrAr ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA 
NovA DE gAIA E o CLuBE NÁuTICo DE CrES-
TuMA pArA ApoIo FINANCEIro  Ao EvENTo 
DESporTIvo 37ª MArAToNA INTErNACIo-
NAL DE CrESTuMA
EDoC/2018/24745
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.13.06.2018”

Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Contrato de patrocínio Desportivo a 
celebrar entre o Município de vila Nova de gaia 
e o Clube Náutico de Crestuma, para apoio fi-
nanceiro ao evento desportivo 37ª Maratona In-
ternacional de Crestuma, no valor de €2.100,00 
(dois mil e cem euros) + IvA, nos termos apre-
sentados.
CoNTrATo – progrAMA A CELEBrAr EN-
TrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA E o 
CENTro DE SoLIDArIEDADE CrISTÃ MArA-
NAThÃ – TENDA Do ENCoNTro pArA ApoIo 
FINANCEIro À ATIvIDADE rEguLAr, No vA-
Lor DE €10.000,00 (DEZ MIL EuroS)
EDoC/2018/38207
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.13.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Contrato programa a celebrar entre 
o Município de vila Nova de gaia e o Centro 
de Solidariedade Cristã Maranathã – Tenda do 
Encontro, para apoio financeiro à atividade re-
gular, no valor de €10.000,00 (dez mil euros), 
nos termos apresentados.
rEguLArIZAçÃo DAS DÍvIDAS rESpEITAN-
TES Ao ForNECIMENTo DE rEFEIçÕES ES-
CoLArES
EDoC/2018/37543
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.12.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a regularização das dívidas respeitan-
tes ao fornecimento de refeições escolares, nos 
termos informados.

DIREÇÃo MuNICIPAL DE uRBANISMo E AM-
BIENTE

propoSTA DE ATrIBuIçÃo DE ApoIo FI-
NANCEIro À rECorDFM
EDoC/2018/26424
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-
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ra.29.05.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a proposta de atribuição de apoio fi-
nanceiro à rECorDFM, 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 MArIANA”, 
rEALIZADo A 29 DE MAIo DE 2018, SoLICITA-
Do pELA uCr – ASSoCIAçÃo SoCIAL, CuL-
TurAL E huMANITÁrIA
EDoC/2018/30247
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
178, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.11.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, in-
deferir o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença es-
pecial de ruído, relativa à realização do evento 
“procissão Mariana”, realizado a 29 de maio de 
2018, solicitado pela uCr – Associação Social, 
Cultural e humanitária, nos termos informados.
pEDIDo DE rEDuçÃo Do pAgAMENTo DA 
TAXA MuNICIpAL DE urBANIZAçÃo, No vA-
Lor DE €42.265,81 (QuArENTA E DoIS MIL 
DuZENToS E SESSENTA E CINCo EuroS E oI-
TENTA E uM CÊNTIMoS) E ISENçÃo DA TAXA 
DEvIDA pELA EMISSÃo DE ALvArÁS, No vA-
Lor DE €14.603,60 (CATorZE MIL SEISCEN-
ToS E TrÊS EuroS E SESSENTA CÊNTIMoS), 
SoLICITADo por IrMÃDoNA SupErMErCA-
DoS, SA, proC.º 3603/17 – pL – FrEguESIA 
DE CANIDELo
EDoC/2018/36568
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.11.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de redução até 90% do pa-
gamento da taxa municipal de urbanização, no 
valor de €42.265,81 (quarenta e dois mil du-
zentos e sessenta e cinco euros e oitenta e um 
cêntimos) e a isenção das taxas devidas pela 
emissão dos alvarás, no valor de €14.603,60 
(catorze mil seiscentos e três euros e sessenta 
cêntimos), solicitado por Irmã dona Supermer-

cados, SA, proc.º 3603/17 – pL – freguesia de 
Canidelo, nos termos informados.
o Senhor vice-presidente, Eng.º patrocínio Mi-
guel vieira de Azevedo saiu da reunião.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DA 
TAXA DEvIDA pELo ADITAMENTo Ao pro-
JETo LICENCIADo, No vALor DE €784,00 
(SETECENToS E oITENTA E QuATro EuroS) 
E DAS TAXAS DE LICENçA ESpECIAL pArA 
CoNCLuSÃo DE oBrA INACABADA, No vA-
Lor ToTAL DE €5.265,64 (CINCo MIL DuZEN-
ToS E SESSENTA E CINCo EuroS E SESSEN-
TA E QuATro CÊNTIMoS), SoLICITADo por 
oLIvAL SoCIAL – ASSoCIAçÃo pArA o DE-
SENvoLvIMENTo DE oLIvAL, IpSS, proC.º 
2276/07 – pL – uNIÃo DE FrEguESIAS DE 
SANDIM, oLIvAL, LEvEr E CrESTuMA
EDoC/2018/36932
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.11.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa devida pelo aditamento ao projeto li-
cenciado, no valor de €784,00 (setecentos e 
oitenta e quatro euros) e das taxas de licença 
especial para conclusão de obra inacabada, no 
valor total de €5.265,64 (cinco mil duzentos e 
sessenta e cinco euros e sessenta e quatro cên-
timos), solicitado por olival Social – Associação 
para o Desenvolvimento de olival, IpSS, proc.º 
2276/07 – pL, união de Freguesias de Sandim, 
olival, Lever e Crestuma, nos termos informa-
dos.
o Senhor vice-presidente, Eng.º patrocínio Mi-
guel vieira de Azevedo entrou na reunião.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DA 
TAXA DE LICENçA DE oCupAçÃo Do ESpA-
ço pÚBLICo, No vALor DE €4.907,25 (QuA-
Tro MIL NovECENToS E SETE EuroS E vIN-
TE E CINCo CÊNTIMoS), SoLICITADo por 
hILoDI – hISTorIC LoDgES & DISCovErIES, 
S.A. proC.º 2285/17 – pL – uNIÃo DE FrEguE-
SIAS DE SANTA MArINhA E SÃo pEDro DA 
AFurADA
EDoC/2018/37932
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 



CÂMARA MUNICIPAL

Nº 92 | jUNho 2018 | BoLETIM MUNICIPAL

72

181, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.12.06.2018”. 
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 €4.907,25 (quatro 
mil novecentos e sete euros e vinte e cinco cên-
timos), solicitado por hILoDI – historic Lodges 
& Discoveries, S.A. proc.º 2285/17 – pL, união 
de Freguesias de Santa Marinha e São pedro da 
Afurada, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DA 
TAXA LIQuIDADA pELo ForNECIMENTo DE 
pLANTAS, No vALor DE €5,00 (CINCo Eu-
roS) E DA TAXA LIQuIDADA E pAgA A TÍTu-
Lo DE AprECIAçÃo, No vALor ToTAL DE 
€81,00 (oITENTA E uM EuroS), SoLICITADo 
por FÁBrICA DA IgrEJA pAroQuIAL DE 
grIJÓ, proC. 861/18 – CErT – uNIÃo DE FrE-
guESIAS DE grIJÓ E SErMoNDE
EDoC/2018/37833
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
182, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.12.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa liquidada pelo fornecimento de plan-
tas, no valor de €5,00 (cinco euros) e da taxa 
liquidada e paga a título de apreciação, no valor 
total de €81,00 (oitenta e um euros), solicitado 
por Fábrica da Igreja paroquial de grijó, proc. 
861/18 – CErT, união de Freguesias de grijó e 
Sermonde, nos termos informados.
pEDIDo DE CErTIDÃo DE CoNSTITuIçÃo DE 
rEgIME DE CoMproprIEDADE, SoLICITADo 
por EgE – EMprESA DE gESTÃo IMoBILIÁ-
rIA, LDA - proC.º 2785/18 – CErT – uNIÃo DE 
FrEguESIAS DE guLpILhArES E vALADArES
EDoC/2018/36893
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.11.06.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 8 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.

CDS-pp, aprovar o pedido de certidão de cons-
tituição de regime de compropriedade, solici-
tado por EgE – Empresa de gestão Imobiliária, 
Lda - proc 2785/18 – CErT, união de Freguesias 
de gulpilhares e valadares, nos termos informa-
dos.
pEDIDo DE CErTIDÃo DE ESTADo DE CoN-
SErvAçÃo ANTES DA oBrA DE rEABILI-
TAçÃo - proC 2275/18 – CErT – uNIÃo DE 
FrEguESIAS DE MAFAMuDE E vILAr Do pA-
rAÍSo, SoLICITADo por SArA MArIA BAp-
TISTA prAT
EDoC/2018/37931
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.12.06.2018”
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. Aprovar a emissão de certidão que reconhece 
que a obra em questão é passível de ser consi-
derada como obra de reabilitação urbanística, 
iniciada em 2013;
2. reconhecer que se encontram reunidos os 
pressupostos legalmente exigidos para que 
seja concedida isenção do IMI para o referido 
prédio, com obra iniciada no ano de 2013.
pEDIDo DE CErTIDÃo DE ESTADo DE CoN-
SErvAçÃo ANTES DA oBrA DE rEABILITA-
çÃo – proC.º 2286/18 – CErT – uNIÃo DE 
FrEguESIAS DE MAFAMuDE E vILAr Do pA-
rAÍSo, SoLICITADo por SArA MArIA BAp-
TISTA prAT
EDoC/2018/37828
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.12.06.2018”
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. Aprovar a emissão de certidão que reconhece 
que a obra em questão é passível de ser consi-
derada como obra de reabilitação urbanística, 
iniciada em 2012;
2. reconhecer que se encontram reunidos os 
pressupostos legalmente exigidos para que 



73

 nº 92 | junho 2018 | Boletim municipal

cÂmaRa municipal

seja concedida isenção do IMI para o referido 
prédio, com obra iniciada no ano de 2012.

GAIuRB uRBANISMo E hABITAÇÃo, EM
rELATÓrIo DE opErAçÕES urBANÍSTICAS – 
ABrIL E MAIo 2018
EDoC/2018/36935
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
186, apenas no original.
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.

DIVERSoS
Foi presente o rESuMo DIÁrIo DE TESourA-
rIA que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
187, apenas no original.
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:
JoSÉ ANTÓNIo TEIXEIrA - Deu os parabéns 
à Câmara e ao Sr. presidente, porque na TvI, 
na praça da Alegria, houve um programa que 
se referiu ao desporto sénior pela saúde, numa 
parceria com a Faculdade do Desporto. Disse 
ser uma situação que enaltece o Município, por-
que demonstra que em vila Nova de gaia, os 
seniores fazem desporto.
 Disse que no mandato do Dr. Menezes, foi atri-
buído o seu nome a uma rua do concelho, sem 
que lhe tivessem dado conhecimento oficial. 
Que foi colocada uma cancela na referida rua, 
por alguém, solicitando que a mesma seja re-
tirada. referiu-se à rua professor urbano de 
Moura dizendo que a mesma tinha dois senti-
dos a partir de Barão do Corvo e que, entretan-
to, passou a ter apenas um sentido, provocando 
transtornos aos moradores.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues no que diz respeito à rua 
José António Teixeira, disse que há um proces-
so de vistoria aberto. Que trata-se de uma rua 
de acesso a garagens, que não faz sentido ter 
uma cancela, a qual tem de ser removida. re-
lativamente à rua professor urbano de Moura, 
disse que a Câmara está, neste momento, num 
processo experimental, mobilizado por toda a 
comunidade escolar. Que o Sr. presidente da 
Junta de Freguesia esteve no local, aceitou e 

deu parecer favorável à duplicação de sentidos 
para servir a escola, pelo que, a Câmara terá 
agido de acordo com a junta de freguesia. 
BENvINDA MArIA DE SouSA FErNANDES - 
referiu-se à feira de artesanato da Beira-rio, 
dizendo não estar satisfeita com as respostas 
do Município, aos mail’s por si enviados. Disse 
existirem lugares vagos na feira, aos quais as 
pessoas concorreram, mas que não aparecem. 
Disse não considerar que a feira esteja bonita a 
nível estético e que poderia ser opção do exe-
cutivo, a utilização do espaço que era da Calém 
e que está abandonado há 4 anos.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues disse que vai analisar 
a situação, mas que não pode ultrapassar a lei 
para defender a questão moral. Que a Câmara 
lançou um concurso com determinado número 
de vagas e que a Sr.ª Munícipe não foi contem-
plada. Que para retirar o lugar às pessoas que 
não ocupam os seus lugares na feira, implica 
um processo administrativo longo, porque eles 
ganharam uma concessão. Que a Sr.ª Munícipe 
tem usufruído de licenças sazonais, porque são 
as únicas que a Câmara pode atribuir sem con-
curso. No que diz respeito à nova localização 
sugerida pela Sr.ª Munícipe, disse que a mesma 
será inviável, porque a Calém vai avançar com 
obras no espaço, a curto prazo. Disse admitir 
que a Câmara possa pensar num novo concur-
so, com outras exigências, mas, neste momen-
to, entende que a Feira está a correr bem. 
E nada mais havendo a tratar, quando eram 19 
horas e 15 minutos, o Senhor presidente da Câ-
mara declarou encerrada a reunião, da qual se 
elaborou a presente ata aprovada, por unani-
midade, nos termos do disposto no nº 1 do art.º 
34.º do CpA e no nº. 1 do art.º 57º do Anexo I da 
Lei nº. 75/2013, de 12 de Setembro, bem como 
do n.º 1 do art.º 11.º do regimento da Câmara 
Municipal de vila Nova de gaia, aprovado pelo 
Executivo na sua reunião de 2017.10.21.
E eu, Manuela Fernanda da rocha garrido , Di-
retora Municipal de Administração e Finanças e 
Secretária da presente reunião, a subscrevi.
o presidente da Câmara, (Eduardo vítor rodri-
gues)
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C.1. DESPAChoS

DESPACho Nº36/DMEP/2018
Tendo em vista acautelar o normal funciona-
mento dos serviços durante a minha ausência, 
por motivos de férias, no período de 15 a 29 de 
junho de 2018, nos termos do disposto no arti-
go 42° do Código de procedimento Administra-
tivo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015 de 7 
de janeiro, delego transitoriamente as minhas 
competências próprias e subdelegadas, no Se-
nhor Eng.º pedro Miguel rodrigues henriques 
Marques, Técnico Superior.
vila Nova de gaia, 13 de junho de 2018
A Chefe da Divisão de Manutenção de Espaços 
públicos
(Eng.ª helga Nair)

DESPACho Nº37/DMT/2018
Nos termos e para os efeitos do disposto no ar-
tigo 42° do Código de procedimento Adminis-
trativo, aprovado pelo Decreto-Lei n° 4/2015, 
de 7 de janeiro, durante a minha ausência por 
motivo de férias, no período compreendido en-
tre 28 de junho a 06 de julho de 2018, delego 
transitoriamente as minhas competências pró-
prias e subdelegadas, no Senhor Eng.º Jorge 
Manuel Dias de Sousa pereira, Técnico Superior.
vila Nova de gaia, 19 de junho de 2018
A Chefe da Divisão de Mobilidade e Transportes 
(Susana paulino)

DESPACho Nº38/DEVS/2018
Nos termos e ao obrigo do disposto no ortigo 
42º do Anexo I do Decreto-Lei n.º 4/2015 de 
07 de Janeiro que aprova o Código de proce-
dimento Administrativo e no n.º 1 do artigo 19.º 
da Lei n.º 49/2012 de 29 de Agosto, designo 
José Luís Carvalho Costa, Técnico superior des-
ta Câmara Municipal, para exercer funções em 
suplência durante a minha ausência por motivo 
de férias, no período de 25 de junho o 29 de 
junho de 2018, inclusive,
vila Nova de gaia, 22 de junho de 2018
o Chefe de Divisão de Espaços verdes e Salu-
bridade (António Jorge Leitão Dias)

DESPACho N°39/DM-MG/2018
Considerando,
As delegações e subdelegações de compe-

tências constantes dos Despachos n.ºs 16/
pCM/2018, de 21 de março, do Senhor presiden-
te da Câmara Municipal, prof. Doutor Eduardo 
vítor rodrigues e 19/vEC/2018, 20/vEp/2018, 
e 21/vMM/2018, de 16 de abril, dos Senhores 
vereadores, Dra. Elisa Cidade, Dr. Elísio pinto e 
Dr. Manuel Monteiro, respetivamente;
A necessidade de assegurar o normal funcio-
namento da DMAF nas minhas férias, faltas ou 
impedimentos, delego, nos termos e para os 
efeitos do n.º 1 do art.º 42.° do D.L. n.º 4/2015 de 
07 de janeiro, que aprova o Código do procedi-
mento Administrativo, além das subdelegações 
constantes no Despacho n.º 22/DM-Mg/2018, 
de 19 de abril, as minhas competências próprias 
e as que me estão delegadas e subdelegadas, 
nas Senhoras Diretoras de Departamento, a se-
guir identificadas:
- Dra. hermenegilda Maria Cunha e Silva, Dire-
tora do Departamento de Administração geral, 
na respetiva área;
- Dra. Ana paula guedes, Diretora do Departa-
mento de planeamento e Controlo Financeiro e 
Execuções Fiscais, na respetiva área, e,
- Dra. Ana gabriela Campos Maia, Diretora do 
Departamento de Contratação, na respetiva 
área.
Todo o expediente nas minhas faltas e impedi-
mentos deverá ser tramitado via edoclink para 
a "DMAF-Sec".
paços do Concelho de vila Nova de gaia, 26 de 
junho de 2018
A Diretora Municipal de Administração e Finan-
ças (Manuela garrido)

C.2. oRDENS DE SERVIÇo

oRDEM DE SERVIÇo N.º 9/2018
por necessidade de afetação de recursos hu-
manos na Divisão Administrativa de Atendi-
mento e Arquivo, serviço de táxi, considerando 
a carência de assistentes operacionais para as-
segurar o funcionamento eficaz e eficiente da 
divisão, determino que o trabalhador Eduardo 
Manuel Lopes pureza, com o nº de ordem 2150, 
assistente operacional, passe a exercer funções 
na referida divisão, com efeitos a 4 de junho de 
2018, deixando a Equipa Multidisciplinar de Es-
tudos e projetos Especiais. 

C. DESpAChoS E orDENS DE SErvIço
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Município de vila Nova de gaia, 6 de junho de 
2018. 
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.

oRDEM DE SERVIÇo N.º 10/2018
por necessidade de afetação de recursos hu-
manos na Divisão de Saúde e Segurança do 
Trabalho, considerando a carência de técnicos 
para assegurar o funcionamento eficaz e efi-
ciente da divisão identificada, determino que a 
trabalhadora Mónica Maria da Cruz Silva, com 
o n° de ordem 2489, assistente técnica, passe a 
exercer funções na referida divisão, a partir do 
dia 1 de julho de 2018, deixando o Departamen-
to de obras e Empreitadas.
Município de vila Nova de gaia, 15 de junho de 
2018.
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.

D.1. AVISoS

AVS-CMVNG/2018/400
MANuEL ANTÓNIo CorrEIA MoNTEIro, ve-
reador do pelouro da Administração geral Mu-
nicipal, no uso das competências delegadas 
pelo Exmo. Sr. presidente da Câmara Municipal 
de vila Nova de gaia através do despacho n.º 
47/pCM/2017, torna público que por delibera-
ção da Dig.ma Câmara Municipal, de 19.06.2017, 
foi determinada a realização do procedimento 
de hasta pública para a atribuição temporária, 
pelo prazo de cinco anos, do direito de ocu-
pação e exploração de 04 lojas localizadas no 
Mercado Municipal da Afurada.
A Licitação terá lugar no dia 09 de Julho, pelas 
10h00, na Avenida da república, n.º 757, 4430-
201, v. N. de gaia.
os interessados devem inscrever-se para a has-
ta pública no gabinete de Atendimento ao Mu-
nícipe, sito na rua Álvares Cabral 4400-017, ou 
através do sítio internet do Município em www.
cm-gaia.pt, através de formulário próprio, no 
prazo de 10 dias após a divulgação do presente 
Edital. 
valor base de licitação: € 40,00/mês.
Critério de adjudicação: o critério de adjudica-
ção é o valor da licitação mais elevada.
A presente informação não dispensa a leitura 
do programa do procedimento (Anexo I).
para constar se mandou lavrar este Edital, que 
vai ser afixado nestes paços do Concelho, pu-
blicado no sítio da Camara Municipal de vila 
Nova de gaia na internet (http://www.cm-gaia.
pt), e no Balcão do Empreendedor.
paços do Concelho de vila Nova de gaia, em 08 
de junho de 2018
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.

ANEXo I
progrAMA Do proCEDIMENTo

1. ENTIDADE proMoTorA 
A entidade promotora do procedimento é o 
Município de vila Nova de gaia, com sede na 
rua Álvares Cabral 4400-017, v. N. gaia, Tel. 351 
223742400, Fax. 351 223742483, E-mail: geral@
cm-gaia.pt 
2. oBJETo
2.1. A presente hasta pública tem como objeto a 
atribuição do direito de exploração de 04 lojas 

D. AvISoS E EDITAIS
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no Mercado Municipal da Afurada, sito na rua 
da praia, freguesia de Santa Marinha e Afurada, 
melhor discriminadas no ponto 3. do presente 
programa do Concurso. 
2.2. o direito de exploração é atribuído pelo 
prazo de 5 anos.
3. LoJAS
3.1. Estão disponíveis para atribuição 04 lojas, 
com as seguintes especificações:
a) A loja identificada com os números 13 tem as 
seguintes especificações: 
Módulo Comercial, com a área de 8,45 m2, des-
tinado à venda de produtos alimentares horto-
frutícolas.
b) As lojas identificadas com os números 1 e 2 
têm as seguintes especificações:
Módulos Comerciais, com a área de 12,90 m2, 
destinados à venda de carne e derivados – ta-
lho e charcutaria. 
c) A loja identificada com o número 16 tem as 
seguintes especificações:
Módulo Comercial, com 8,45 m2, destinado à 
venda de produtos diversos, excepto restaura-
ção e bebidas. 
3.2. os interessados na ocupação das lojas a 
que se refere a alínea a) e c) poderão propor 
a afetação das lojas à venda de produtos di-
ferenciados ou prestação de serviços, deven-
do indicar no ato de inscrição qual o tipo de 
atividade que pretendem vir a desenvolver no 
local, designadamente, os bens que pretendem 
comercializar.
3.3. Ao Município reserva-se o direito de aceitar 
ou recusar a prossecução das atividades pro-
postas pelos concorrentes, após análise da ade-
quação e integração das mesmas no Mercado 
Municipal.
4. horÁrIo DE FuNCIoNAMENTo
4.1. o horário de funcionamento das lojas des-
tinadas a comércio terá que se enquadrar no 
horário do Mercado Municipal, a saber: 
Terça-feira a sexta-feira: 06h30 às 16h00
Sábado: 7h00 às 14h00 
Domingo, segunda-feira e feriados: encerrado
4.2. o horário referido no ponto anterior poderá 
ser alterado por deliberação da Câmara Munici-
pal, por razões de interesse público.
5. CoNSuLTA Do proCESSo E oBTENçÃo 
DE CÓpIAS 
5.1.o processo encontra-se patente para con-

sulta na página oficial do Município em www.
cm-gaia.pt , no Balcão do Empreendedor, e nas 
instalações da Divisão de Apoio às Empresas 
e ao Emprego, Avenida da república, n.º 757, 
4430-201 v. N. de gaia, todos os dias úteis das 
10h00 às 12h00 e das 14h00 às 16h30, durante 
dez dias, a partir da data da publicação do res-
petivo edital.
5.2.Desde que solicitado, até cinco dias antes 
do termo do prazo fixado para a entrega das 
candidaturas, os interessados podem obter có-
pias do processo na morada referida no ponto 
anterior, mediante o pagamento das taxas mu-
nicipais aplicáveis.
6. pEDIDoS DE ESCLArECIMENTo 
6.1. A entidade que preside à hasta pública é o 
Município vila Nova de gaia, representado pelo 
Júri para tal designado, composto pela presi-
dente, vera pacheco, Diretora Municipal para a 
Inclusão Social, e vogais efetivos, Cláudia Tei-
xeira, Diretora do Departamento de Ação So-
cial e Atividades Económicas, que substitui a 
presidente nas suas faltas e/ou impedimentos, 
e Maria José Necho, Chefe da Divisão de Apoio 
às Empresas e ao Emprego, e como vogal su-
plente, Fátima Colaço, Técnica Superior. 
6.2. Quaisquer pedidos de esclarecimento re-
ferentes a dúvidas na interpretação do proces-
so da hasta pública deverão ser apresentados, 
por escrito, dirigidos ao Júri do procedimento, 
para a morada indicada no ponto 5.1. ou para o 
e-mail geral@cm-gaia.pt, desde a data da pu-
blicação do edital até 5 dias antes da data da 
hasta pública. 
6.3. os esclarecimentos a que se refere o ponto 
anterior serão prestados por escrito, no prazo 
máximo de cinco dias, após o registo de entra-
da ou, na sessão da hasta pública, caso tenham 
sido apresentados após o quinto dia antes da 
mesma. 
6.4. Antes da elaboração da lista de concorren-
tes presentes na hasta pública serão prestados 
todos os esclarecimentos sobre o objeto da 
mesma. Iniciada a licitação não serão forneci-
dos mais esclarecimentos. 
7. vISITA DoS LoCAIS E DoS EQuIpAMENToS 
EXISTENTES 
7.1. Durante o prazo que decorre entre a pu-
blicação do anúncio e a data da realização da 
hasta pública, os interessados poderão visitar 
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as lojas objeto do concurso e realizar nelas os 
reconhecimentos que entenderem indispensá-
veis à sua participação na mesma.
7.2. para a visita aos espaços, referida no ponto 
anterior, deverão os concorrentes, com a ante-
cedência mínima de 2 (dois) dias, solicitar para 
a morada indicada no ponto 5.1. ou para o e-mail 
geral@cm-gaia.pt , o respetivo agendamento. 
8. INSCrIçÃo pArA A hASTA pÚBLICA
8.1. As inscrições são efetuadas no gabinete de 
Apoio ao Munícipe, sito na rua Álvares Cabral, 
4400-017, vila Nova de gaia, através da apre-
sentação de requerimento.
8.2. podem inscrever-se todos os interessados, 
excepto:
- pessoas singulares ou coletivas que sejam ti-
tulares do direito de ocupação de loja em mer-
cado ou feira municipal;
- pessoas singulares cujos cônjuges ou pessoa 
com quem viva em condições análogas às dos 
cônjuges sejam titulares do direito de ocupa-
ção de loja em mercado ou feira municipal;
- pessoas singulares cujos cônjuges ou pessoa 
com quem viva em condições análogas às dos 
cônjuges sejam sócios de sociedade titular do 
direito de ocupação de loja em mercado ou fei-
ra municipal;
- pessoas jurídicas que não tenham a situação 
tributária ou contributiva regularizada.
8.3. No ato da inscrição deverão ser apresenta-
dos os seguintes documentos: 
a) Exibição do cartão de cidadão ou na falta 
deste, do bilhete de identidade e do cartão de 
contribuinte (tratando-se de pessoa singular), 
certidão permanente, ou respetivo código de 
acesso (tratando-se de  pessoa coletiva); 
b) Documento comprovativo dos poderes de 
representação para os atos a praticar, caso 
atuem como representantes de pessoa singular 
ou de pessoa coletiva;
c) Declaração de honra com compromisso de 
cumprir as decisões e os regulamentos munici-
pais aplicáveis ao Mercado.
d) Declaração de responsabilidade pela corre-
ta utilização e conservação dos equipamentos 
existentes na loja, fornecidos pelo Município.
e) os candidatos que pretendam licitar as lojas 
6 ou 7 deverão apresentar documentos com-
provativos das condições referidas no ponto 
10.4, designadamente, comprovativo de resi-

dência e do exercício da atividade de pesca e /
ou comercio de pescado.
8.4. A prestação culposa de falsas declarações 
pelos concorrentes determina a exclusão do 
concorrente em causa ou a invalidade da adju-
dicação e dos atos subsequentes. 
9. SESSÃo pÚBLICA 
9.1. A sessão pública terá lugar no dia 09 de Ju-
lho, pelas 10h00m, na Avenida da república, n.º 
757, 4430-201 v. N. de gaia perante o Júri de-
signado.
9.2.podem intervir no ato público os concor-
rentes ou os seus representantes devidamente 
legitimados para o efeito, bastando, no caso de 
titular de empresa em nome individual, a exi-
bição do Bilhete de Identidade/Cartão de Ci-
dadão e no caso de um representante legal a 
exibição do Bilhete de Identidade/Cartão de Ci-
dadão e de uma procuração, devidamente assi-
nada pelo representado e da qual constem os 
números de identificação dos representantes e 
os poderes conferidos. 
9.3. Se, por motivo justificado, não for possível 
realizar o ato público na data fixada será publi-
citada a nova data e horário para a realização 
do mesmo. 
9.4. o ato público inicia-se com a leitura das 
condições de adjudicação e a prestação dos 
esclarecimentos solicitados pelos interessados. 
9.5. Seguidamente será elaborada a lista dos 
concorrentes presentes, que deverão identifi-
car-se apresentando o seu Cartão de Cidadão/
Bilhete de Identidade, Cartão de Contribuinte, 
pacto Social da Sociedade e credencial confe-
rindo-lhe poderes para o ato, no caso de pes-
soa coletiva, e dar-se-á início à licitação. 
9.6. É aberta a sessão iniciando-se a licitação a 
partir do valor base indicado no ponto 10.1
9.7. A sessão pública procede-se com a licita-
ção verbal entre os proponentes. 
9.8.A licitação termina quando a presidente 
do Júri tiver anunciado, por três vezes, o lanço 
mais elevado e este não for coberto. 
9.9. Se, findas as licitações, se verificar que 
alguma(s) loja (s) não foram licitadas, o Júri po-
derá decidir voltar a colocar em hasta aquela(s) 
loja(s), com o mesmo valor base de licitação.
9.10. Terminada a licitação, será elaborada ata 
do ato público contendo os esclarecimentos 
prestados no ato e todos os fatos relevantes do 
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mesmo. 
9.11. As deliberações do Júri tomadas no âmbito 
do ato público consideram-se, para os devidos 
efeitos, notificadas aos interessados, nesse ato, 
não havendo lugar a qualquer outra forma de 
notificação. 
9.12. Não havendo licitação, considera-se o ato 
público deserto. 
10 LICITAçÃo 
10.1. o valor base de licitação das lojas é de € 
40,00 (quarenta euros).
10.2. Aos valores base de licitação será acresci-
do o IvA à taxa legal em vigor. 
10.3. o valor mínimo de cada lanço é de 10,00 
€ (dez euros). 
10.4. As lojas 6 e 7 apenas poderão ser licita-
das por candidatos residentes na Freguesia de 
Santa Marinha e S. pedro da Afurada e Canidelo 
que comprovadamente se dediquem à ativida-
de piscatória e/ou comercio de pescado.
11. CAuçÃo 
11.1. o adjudicatário terá que liquidar, no fim da 
sessão pública, o valor correspondente a 2 ve-
zes o montante da adjudicação provisória. 
12.ADJuDICAçÃo
12.1. os direitos de ocupação e exploração das 
lojas são atribuídos a título pessoal e precário, 
intransmissível a qualquer título.
12.2. As lojas consideram-se adjudicadas nas 
condições em que presentemente se encon-
tram, sendo que, todos os encargos decorren-
tes da compra de equipamento necessário ao 
pleno e legal funcionamento do estabelecimen-
to serão da responsabilidade do adjudicatário.
12.3. Têm preferência na adjudicação, pelo valor 
mais alto que resultar da licitação, das lojas 18 
e 19 os ocupantes que aí se encontram a título 
provisório. 
12.4. o adjudicatário deverá promover a aber-
tura do estabelecimento ao público, no prazo 
máximo de 30 dias após a data de realização 
da hasta pública, salvo se fizer prova de que a 
não abertura do estabelecimento não é da sua 
responsabilidade.
12.5. A adjudicação definitiva será decidida pela 
Câmara Municipal no prazo máximo de 60 dias 
após a realização da hasta pública.
13.rENDA
13.1. A renda devida pela ocupação e exploração 
das lojas é a que resultar da licitação, vencen-

do-se a primeira no mês seguinte ao da abertu-
ra da loja ao público.
13.2. os pagamentos efetuam-se atá ao dia oito 
do mês a que respeitam.
14. LEgISLAçÃo ApLICÁvEL
A tudo o que não esteja previsto no presente 
programa de procedimento e nos regulamen-
tos municipais e legislação específica é aplicá-
vel o Código do procedimento Administrativo 
aprovado pela Lei n.º 42/2014, de 11 de Julho 
e o Código dos Contratos públicos, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro.
Data de publicitação: 25/06/2018

AVS-CMVNG/2018/402
MANuEL ANTÓNIo CorrEIA MoNTEIro, ve-
reador do pelouro da Administração geral Mu-
nicipal, no uso das competências delegadas 
pelo Exmo. Sr. presidente da Câmara Munici-
pal de vila Nova de gaia por despacho n.º 14/
pCM/2014, torna público que por deliberação 
da Dig.ma Câmara Municipal, 05 de Fevereiro 
de 2018, foi determinado o procedimento de 
hasta pública para a atribuição do direito tem-
porário de ocupação e exploração de quios-
ques municipais, nos termos e condições abai-
xo indicadas:
objeto: Atribuição do direito temporário de 
ocupação e exploração de quiosques munici-
pais pelo período de 5 (cinco) anos. os quios-
ques a atribuir encontram-se identificados no 
Anexo I ao presente Edital.
Local, data e hora: A licitação terá lugar no dia 
09 de Julho, pelas 14h00m, nas instalações da 
Direcção Municipal para a Inclusão Social, sitas 
na Avenida da república, nº 747, 4430- 2011, 
neste concelho.
valor base de licitação: 
€ 40/mês (setenta e cinco euros/mês).
Lanço mínimo: € 10 (dez euros)
Critério de adjudicação: o critério de adjudica-
ção é o valor da licitação mais elevada.
os quiosques sitos na rua Barão do Corvo e 
no Jardim de Soares dos reis serão prioritaria-
mente adjudicados a candidatos que compro-
vem encontrar-se em situação de mobilidade 
limitada e/ou condicionada e desempregados 
de longa duração.
Consulta do programa da hasta pública: A pre-
sente informação não dispensa a leitura do pro-
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grama da hasta pública que poderá ser 
consultado no sítio internet do Município de 
vila Nova de gaia em www.cm-gaia.pt ou nas 
instalações da Divisão Municipal de Apoio às 
Empresas e ao Emprego, sitas na rua Diogo 
Cassels, 121, 4400-176 vila Nova de gaia.
para constar se publica o presente Aviso que 
vai ser publicitado no sítio internet do Municí-
pio, no Balcão do Empreendedor e nestes pa-
ços do Concelho.
paços do Concelho de vila Nova de gaia, em 20 
de Junho de 2018
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.

ANEXo I
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Data de publicitação: 25/06/2018

D.2. EDITAIS

EDITAL Nº 559/2018
Suspensão da eficácia do regulamento Munici-
pal de Atribuição de Benefícios públicos, publi-
cado no Diário da república, 2.ª série, n.º 14, de 
19 de janeiro de 2018, através do regulamento 
48/2018.
Eduardo vítor rodrigues, presidente da Câma-
ra Municipal de vila Nova de gaia, torna públi-
co, ao abrigo da competência que lhe confere 
a alínea t) do n.º 1 do artigo 35.º do anexo I à 
Lei 75/2013, de 12 de setembro, que a Câmara 
Municipal, em reunião pública realizada no dia 
16 de abril de 2018, e a Assembleia Municipal 
de vila Nova de gaia, em reunião ordinária de 
10 de maio de 2018, deliberaram aprovar a sus-
pensão da eficácia pelo período de seis meses 
do regulamento Municipal de Atribuição de 
Benefícios públicos (rMABp) e repristinar pelo 

mesmo período temporal os regulamentos mu-
nicipais revogados pelo artigo 29.º do rMABp, 
o que se publica, nos termos e para os efeitos 
do disposto no artigo 139.º do Código do pro-
cedimento Administrativo, a qual produz efei-
tos a contar do dia da sua publicação no Diário 
da república, sem prejuízo de tal publicação 
ser igualmente feita no Boletim Municipal e na 
Internet no sítio institucional do Município.
21 de maio de 2018. - o presidente da Câmara, 
Eduardo vítor rodrigues.
Diário da república , 2ª série – nº 106 – 04 de 
junho de 2018

EDT-CMVNG/2018/344
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 11 respeitante 
à reunião pública realizada no dia 21 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, 28 de maio de 2018.
Data de publicitação: 04/06/2018

EDT-CMVNG/2018/345
(proC. 425/vT/2018)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 9 de novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Municipal 
e vistorias Administrativas, com competência 
subdelegada pelo despacho n.º 47/pCM/2017, 
de 27 de outubro, proferido pelo Senhor presi-
dente da Câmara, com competência conferida 
pela Câmara Municipal, na reunião de Câmara 
de 21 de outubro de 2017.
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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, a todos os interes-
sados - proprietários da edificação sita na rua 
Camilo Castelo Branco, n.º 1255, freguesia de 
Mafamude e vilar do paraíso, vila Nova de gaia, 
de que, no âmbito do processo Administrativo 
nº 425/vT/2018, foi pelo despacho do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Municipal 
e vistorias Administrativas, Dr. Manuel Montei-
ro, de 04/05/2018, determinada a realização de 
uma vistoria à referida edificação, a título ofi-
cioso, nos termos e para os efeitos do disposto 
nos artigos 89.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de Dezembro, na redação que lhe 
é conferida pela legislação subsequente, com 
vista à avaliação do seu estado de conservação.
A vistoria tem como fundamento o facto, de 
em análise prévia sucinta efetuada no local por 
técnico municipal, se ter apurado que aquela 
edificação apresenta patologias suscetíveis de 
comprometerem as suas condições de salubri-
dade, segurança e arranjo estético, nomeada-
mente:
• Degradação do reboco e pintura da fachada 
principal, com uma área desagregada e com a 
área envolvente em processo de desagregação 
sobre a via pública;
• Logradouro adjacente às fachadas lateral es-
querda e posterior coberto de vegetação infes-
tante.
Essa vistoria, terá lugar no próximo dia 23 de ju-
lho de 2018, pelas 09h45m, sendo que, de acor-
do com o n.º 3 do art.º 90.º daquele diploma le-
gal, poderá, caso se pretenda, até à véspera da 
data da sua realização, ser indicado um perito 
para intervir na mesma e/ou formular quesitos 
que pretenda ver respondidos pelos técnicos 
nomeados. 
Face ao exposto, solicita-se que, se digne (m) 
estar presente (s) no referido local, no dia e pe-
ríodo indicados.
Mais se informa que o processo poderá ser con-
sultado no Sector de vistorias Administrativas, 
no Edifício Corpus Christi, ao Largo de Aljubar-
rota, nº 13, vila Nova de gaia (Beira rio) entre 
as 9h e as 12h30 e entre as 14h e as 16h30.
o referido despacho foi proferido ao abrigo da 

subdelegação de competências constante do 
despacho n. 47/pCM/2017 de 27 de outubro, 
proferido pelo Senhor presidente da Câmara, 
com competência conferida pela Câmara Muni-
cipal, na reunião de 21 de outubro de 2017. 
N/ ref.ª: INT-CMvNg/2018/18811
vila Nova de gaia, 24-05-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 04/06/2018

EDT-CMVNG/2018/346
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 
BruNo MIguEL roDrIguES CoSTA, com últi-
ma morada conhecida na rua de Sá, n.º 105 - 1.º 
Dt.º Frt. Fração N – oliveira do Douro, na quali-
dade de proprietário conforme consta na Con-
servatória do registo de Automóveis, de que a 
polícia Municipal de vila Nova de gaia removeu 
no dia 07/02/2018, ao abrigo do art.º 164º do 
Código da Estrada, da rua do pinheiro, fregue-
sia de oliveira do Douro, para o Estaleiro Mu-
nicipal, sito na rua do passadouro, Freguesia 
da Madalena, o veículo Ligeiro de passageiros, 
marca Ford, modelo Fiesta, matrícula 78-06-XF, 
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 081/DpM/vA/2018
N/ ref.ª: SAI-pMvNg/2018/1227
vila Nova de gaia, 04-06-2018
Data de publicitação: 04/06/2018
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EDT-CMVNG/2018/347
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 22/90
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 
urbanização e Edificação)
Eng.º patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-
-presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 44/pCM/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 
de outubro de 2017. 
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 28 
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 22/90 para o lote 44, requerido 
em nome de FILIpE SALvADor oLIvEIrA pIN-
To, que tem como objetivo a alteração da área 
do lote, de 385m2 para 398,20m2, resultante da 
realização de levantamento topográfico, a alte-
ração da área de construção, ao nível do andar 
e a regularização do volume anexo com 75m2, 
de acordo com o edificado no local. 
para efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
27.º ficam os proprietários dos lotes constantes 
do referido alvará de loteamento notificados 
para se pronunciarem sobre a alteração indica-
da, no prazo de 10 dias. 
o processo n.º 6389/17 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: 05/06/2018

EDT-CMVNG/2018/348
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 01/13
(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 
21 de maio de 2018, e nos termos do dispos-
to no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16 de dezembro, na sua atual redação, que foi 
apresentado um pedido de alteração da licença 
de loteamento n.º 01/13 para o lote n.º 1, reque-
rido em nome de JoAQuIM MANuEL SouSA 
MoNTEIro, que tem como objetivo a definição 
de anexo no logradouro posterior do lote, com 
9,40m2.para efeito do disposto no n.º 3 do ci-
tado artigo 27.º ficam os proprietários dos lotes 
constantes do referido alvará de loteamento 
notificados para se pronunciarem sobre a alte-
ração indicada, no prazo de 10 dias. 
o processo n.º 1569/18 estará disponível 
para consulta, no Serviço de Atendimento 
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da gAIurB, E.M., nos dias úteis, das 9.00h às 
16.30h. 
o vice-presidente (Eng.º patrocínio Azevedo)

Data de publicitação: 05/06/2018

EDT-CMVNG/2018/350
alínea b) do n.º 3 do artigo 112º do CpA
TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento de policia Municipal, no uso das 
competências subdelegadas pelo Exmo. Se-
nhor vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despa-
cho n.º 58/vMM/2017 de 09 de Novembro:
Faz saber, que fica por este meio notificado 
FErNANDo JorgE rIBEIro MAgALhÃES, 
com última morada conhecida na rua heróis 
do ultramar, bloco 2, n.º 63, 1.º Dt.º, freguesia de 
Canidelo, deste Concelho, de que no âmbito da 
instrução do procedimento administrativo, re-
lativo ao processo de despejo n.º 4151/Jur/18, 
o Conselho de Administração da “gaiurb, EM”, 
em reunião de 24.04.2018, ata n.º 9/2018, deli-
berou aprovar o projeto de decisão relativo ao 
despejo do seu agregado familiar, tendo como 
consequência a resolução do contrato de arren-
damento e a posse administrativa da habitação 
sita na rua heróis do ultramar, bloco 2, n.º 63, 
1.º Dt.º , freguesia de Canidelo.
Tal decisão assenta no facto de, por adoção de 
um comportamento negligente, ser responsá-
vel pela deflagração de um incêndio na habi-

tação que lhe está adstrita, existindo um nexo 
de causalidade entre o facto provocado pela 
omissão do dever de cuidado ao qual se encon-
tra obrigado, e os avultados danos patrimoniais 
causados no referido bem imóvel. Com o com-
portamento manifestado incumpriu o disposto 
na cláusula décima n.º 3 do Contrato de Arren-
damento n.º 5152/2013/DpAC.gS de 29 de Ja-
neiro, bem como o incumprimento do disposto 
na alínea c) do n.º 1 do art.º 28 do regulamento 
Municipal para o Arrendamento de habitações 
Sociais.
para efeitos da presente notificação, e no sen-
tido de garantir a possibilidade de contradizer 
os factos que conduziram ao projeto de deci-
são, o processo de Despejo pode ser consulta-
do todos os dias úteis da 10h00 às 12h00 e das 
14h30 às 16h00 no Departamento de habitação 
Social da gaiurb, sito na rua Capitão Leitão, n.º 
94 4400-168 vila Nova de gaia.
Assim, nos termos do n.º 1 do artigo 122º do Có-
digo do procedimento Administrativo aprova-
do em anexo ao Decreto–Lei n.º 04/2015 de 07 
de Janeiro, querendo, poderá exercer o direito 
de audiência prévia, o qual, a acontecer, deverá 
seguir a forma escrita , e em 10 (dez ) dias úteis 
a contar da data da afixação do Edital.-
para constar se passou o presente Edital, e ou-
tros de igual teor que vão ser afixados nos luga-
res públicos de costume.
N/ ref.ª: SAI-pMvNg/2018/1208
vila Nova de gaia, 25-05-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 07/06/2018

EDT-CMVNG/2018/352
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 18 de junho 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 
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terça-feira imediatamente anterior à reunião 
pública agendada para aquele dia 18.06.2018.
E para constar se lavrou o presente Edital que 
vai ser afixado no átrio Municipal.
vila Nova de gaia, 30 de maio de 2018.
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 07/06/2018

EDT-CMVNG/2018/353
(proc. 1339/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 Agraceira, traseiras do n.º 
115, Travessa do outão, entre os n.ºs 336 e 366, 
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. 
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 
(1339/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/2018/18705
vila Nova de gaia, 23-05-2018
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Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 08/06/2018

EDT-CMVNG/2018/354
(proC. 1352/vT/2017)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
FAZ SABEr, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº 1 do 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, à parte proprietá-
ria do imóvel sito na Calçada da Serra, n.ºs 95 
e 99, freguesia de Santa Marinha e São pedro 
da Afurada, desta cidade de vila Nova de gaia, 
de que, no âmbito do processo Administrativo 
N.º 1352/vT/2017, foi pelo despacho do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Municipal 
e vistorias Administrativas, Dr. Manuel Montei-
ro, de 25 de maio de 2018, proposta a decisão 
cujos termos e fundamentos, se passa a referir:
“Em 02.05.2018 foi realizada, por iniciativa ofi-
ciosa do Município, uma vistoria ao imóvel sito 
na Calçada da Serra, n.os 95 e 99, freguesia de 
Santa Marinha e São pedro da Afurada, v. N. 
gaia, 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 habitacional de construção antiga, de-
voluto, constituído por um edifício principal, 
implantado à face da via pública, com r/chão, 1.º 
e 2.ºandares, e por mais dois edifícios térreos, 
localizadas na zona posterior do edifício an-

terior, nas extremas laterais esquerda e direita 
do imóvel, que além destas edificações possui 
ainda logradouro junto nas suas zonas central e 
posterior.
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 
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 à parte proprietária, 
no prazo máximo de máximo de 90 dias úteis, a 
execução dos seguintes trabalhos:
- EXTErIor
-EDIFÍCIo prINCIpAL DE 3 pAvIMENToS 
a) Fachada principal/anterior/noroeste (à face 
da Calçada da Serra)
1. reparação geral do reboco da fachada.
2. Nova pintura da fachada.
3. reparação da caixilharia, em madeira, da por-
ta do r/chão com n.º 95, com nova pintura final.
4. reparação das caixilharias das janelas do 1.º 
andar, com nova pintura final. Substituição do 
vidro partido da janela lateral direita do 1.º an-
dar.
5. reparação dos rolos dos estores exteriores 
das janelas do 2.º andar, ou em alternativa, pro-
ceder à sua remoção total.
b) Fachada posterior/sudeste
6. reparação do reboco da fachada.
7. Nova pintura da fachada.
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c) Fachada lateral esquerda/nordeste
8. reparação do reboco da fachada.
9. Nova pintura da fachada.
d) Fachada/empena superior lateral direita/su-
doeste
10. reparação do reboco da fachada/empena.
11. Nova pintura após reparação do reboco.
e) Cobertura.
12. reparação geral da cobertura e do seu siste-
ma de recolha e drenagem das águas residuais 
pluviais.
13. reparação e/ou substituição total da arma-
ção em madeira em madeira e do revestimento 
de telhas.
14. reparação com limpeza/remoção da vege-
tação e da terra, ou substituição, das caleiras 
de drenagem das águas pluviais, existentes ao 
longo dos beirais.
f) Logradouro posterior
15. Limpeza e remoção da vegetação infestan-
te disseminada no logradouro, assim como do, 
lixo variado.
- DoIS EDIFÍCIoS DE r/ChÃo, NA ZoNA poS-
TErIor Do prÉDIo
a) Fachadas e empenas dos dois edifícios
16. reparação dos rebocos, nas áreas onde se 
venha a verificar como necessário, e nova pin-
tura das fachadas.
17. reparação e encerramento eficaz das caixi-
lharias das portas exteriores e das janelas.
b) Coberturas.
18. reparação do revestimento das coberturas 
de uma água, com remoção da vegetação in-
festante disseminada sobre as telhas das mes-
mas.
Nessa conformidade, fica notificada a parte 
proprietária, para, ao abrigo do disposto nos 
artigos n.os 121.º e 122.º do Código de proce-
dimento Administrativo (CpA), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de Janeiro, se 
pronunciarem por escrito, se assim o desejar, 
sobre esta proposta de decisão, no prazo de 
quinze dias a contar da data da receção da pre-
sente 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.
N/ ref.ª: INT-CMvNg/2018/20088
vila Nova de gaia, 06-04-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 08/06/2018

EDT-CMVNG/2018/355
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 
LuISA SÁ MArQuES, com última morada co-
nhecida na praceta dos Arcos, bloco 4, r/c esq.º 
- Quinta da Fonte, freguesia de Apelação, Mu-
nicípio de Loures, 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 01/02/2018, 
ao abrigo do art.º 164º do Código da Estrada, 
da rua Figueira de Mato, freguesia de Serze-
do, para o Estaleiro Municipal, sito na rua do 
passadouro, Freguesia da Madalena, o veícu-
lo Ligeiro de passageiros, marca Ford modelo 
Fiesta, matrícula 75-69-Sp, por se encontrar es-
tacionado em infração ao art.º163º do Código 
da Estrada.----
Dispõe a notificada do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do 
presente Edital, para a reclamação do referido 
veículo, sob pena do mesmo ser considerado 
abandonado e adquirido pela Autarquia, con-
forme o previsto no n.º 4 do art.º 165.º do Có-
digo da Estrada, com as consequências daí re-
sultantes.
E para constar se faz o presente Edital que vai 
ser afixado num dos escaparates existentes no 
átrio dos paços do Concelho, e publicitado no 
Boletim Municipal.
proc. n.º 053/DpM/vA/2018
N/ ref.ª: SAI-pMvNg/2018/1241
vila Nova de gaia, 07-06-2018 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 11/06/2018
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EDT-CMVNG/2018/356
(Art.º 112.º, n.º 1, alínea d) do Código do procedi-
mento Administrativo)
pATroCINIo AZEvEDo, vice-presidente da 
Câmara Municipal, no uso das competências 
subdelegadas pelo despacho proferido ao abri-
go da delegação e subdelegação de competên-
cias atribuídas pelo despacho n.º 29/pCM/2018 
de 29 de abril e 39/pCM/2017 de 23 de outu-
bro do Senhor presidente da Câmara Municipal, 
com competência conferida pela Câmara em 
reunião de 21 de outubro de 2017.
FAZ SABEr que, nos termos do disposto na alí-
nea d) do artigo 112º do Código de procedimen-
to Administrativo, através da afixação do pre-
sente Edital, e em cumprimento do despacho 
por si proferido, datado de 28 de maio de 2018, 
ficam notificados Bernardino Lopes guedes e 
demais interessados no imóvel sito na rua das 
Cavadinhas, n.º 471, união das freguesias de pe-
droso e Seixezelo, deste Concelho, do teor da 
decisão proferida no processo n.º 357/Fu/2004:
Em referência ao assunto acima identificado, e 
já transmitido através do edital de 1 de agosto 
de 2017, afixado nos locais de estilo no dia 2 de 
agosto de 2017, comunico que, por meu despa-
cho de 28 de maio de 2018, e em cumprimento 
do disposto no artigo 106.º, n.º 1, do regime Ju-
rídico da urbanização e da Edificação (rJuE), 
foi ordenada a demolição da construção com 
cerca de 650m2 e silo (outrora utilizados como 
carpintaria), por terem sido executadas ilegal-
mente, sitas na rua das Cavadinhas, n.º 471, 
união das freguesias de pedroso e Seixezelo, 
deste Concelho.
para cumprimento voluntário desta ordem foi 
concedido a v. Exa. um prazo de 180 dias, findo 
o qual serão adotados os procedimentos legais 
necessários.
Apenas no caso de se verificar a adoção de me-
didas coercivas, as quais ser-lhe-ão atempada-
mente comunicadas, informa-se que das mes-
mas decorrem custos da v/ responsabilidade.
por último, adverte-se que o não cumprimento 
da presente ordem o fará incorrer na prática do 
crime de desobediência previsto e punido nos 
termos do disposto no artigo 348º do Código 
penal, o qual será comunicado ao Ministério pú-
blico para os devidos efeitos.
vila Nova de gaia, 28 de maio de 2018.

por delegação de competências, o vice-presi-
dente da Câmara (patrocínio Azevedo).
Data de publicitação: 11/06/2018

EDT-CMVNG/2018/357
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 
gErSoN CArDoSo DA FoNSECA, com última 
morada conhecida na rua da Asprela, BL1 Ent. 
229 – C/22 - porto, 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 09/03/2018, 
ao abrigo do art.º 164º do Código da Estrada, da 
rua Campo do Monte, freguesia de Canidelo, 
para o Estaleiro Municipal, sito na rua do pas-
sadouro, Freguesia da Madalena, o veículo Li-
geiro de Mercadorias, marca Mercedes, modelo 
Sprinter, matrícula 19-26-SN, 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. nº206/DpM/vA/2018
N/ ref.ª: SAI-pMvNg/2018/1249
vila Nova de gaia, 08-06-2018 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 11/06/2018

EDT-CMVNG/2018/359
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:
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Faz saber, que nos termos do art.º 166º do Có-
digo da Estrada, fica por este meio notificada 
pAuLA MArIA TEIXEIrA DA SILvA CArDoSo, 
com última morada conhecida na rua D Manuel 
II – vereda 1 nº 45 2º Dtº - Mafamude, na quali-
dade de proprietária conforme consta na Con-
servatória do registo de Automóveis, de que 
a polícia Municipal de vila Nova de gaia remo-
veu no dia 07/03/2018, ao abrigo do art.º 164º 
do Código da Estrada, da rua Coats & Clark, 
freguesia de Mafamude, para o Estaleiro Mu-
nicipal, sito na rua do passadouro, Freguesia 
da Madalena, o veículo Ligeiro de passageiros, 
marca volvo, modelo 850, matrícula 31-72-Dv, 
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. nº181/DpM/vA/2018
N/ ref.ª: SAI-pMvNg/2018/1239
vila Nova de gaia, 06-06-2018 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 11/06/2018

EDT-CMVNG/2018/360
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 43/86
 (Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do n.º 
4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 
urbanização e Edificação)
Eng.º patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-
-presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 44/pCM/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 
de outubro de 2017. 
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 
30 de maio de 2018, e nos termos do dispos-

to no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16 de dezembro, na sua atual redação, que foi 
apresentado um pedido de alteração da licença 
de loteamento n.º 43/86 para o lote 21, requeri-
do em nome de FÁTIMA DE JESuS ASCENçÃo, 
que tem como objetivos:
a) Atualização da área do lote, de 560m2 para 
583m2, resultante da realização de levanta-
mento topográfico;
b) Aumento da mancha de implantação da edi-
ficação, com a definição de polígono máximo 
de implantação;
c) Alteração da tipologia de unifamiliar para uni 
ou bifamiliar;
d) Definição de cave destinada a aparcamento 
automóvel, como piso facultativo. 
para efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
27.º ficam os proprietários dos lotes constantes 
do referido alvará de loteamento notificados 
para se pronunciarem sobre a alteração indica-
da, no prazo de 10 dias. 
o processo n.º 6569/17 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: 11/06/2018

EDT-CMVNG/2018/361
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo N.º 
31/71
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(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 
urbanização e Edificação)
Eng.º patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-
-presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 44/pCM/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 
de outubro de 2017. 
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 
30 de maio de 2018, e nos termos do dispos-
to no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16 de dezembro, na sua atual redação, que foi 
apresentado um pedido de alteração da licença 
de loteamento n.º 31/71 para os lotes 6 e 7, re-
querido em nome de SÉrgIo CArLoS pErEI-
rA goMES e hENrIQuE MANuEL goMES No-
roNhA, que tem como objetivo a eliminação 
das pérgulas laterais, a eliminação dos volumes 
anexos destinados a garagens, passando os 
mesmos para os logradouros laterais dos lotes 
e a alteração da altura das vedações. 
para efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
27.º ficam os proprietários dos lotes constantes 
do referido alvará de loteamento notificados 
para se pronunciarem sobre a alteração indica-
da, no prazo de 10 dias. 
o processo n.º 5493/17 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: 11/06/2018

EDT-CMVNG/2018/362
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, 8 de junho de 2018.
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 12/06/2018

EDT-CMVNG/2018/363
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 12 respeitante à 
reunião ordinária realizada no dia 4 de junho 
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, 11 de junho de 2018.
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 12/06/2018

EDT-CMVNG/2018/366
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo  - vÁrIoS 
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ArruAMENToS, SÃo 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 21 de Maio de 2018, foi aprovada a seguinte 
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo:
Implementação de velocidade máxima de 20 
Km/h nos arruamentos que compõem o  perí-
metro da zona da Afurada de Baixo, nomeada-
mente com a colocação de sinalização no Lar-
go Joaquim de Araújo, junto à intersecção com 
a rua Abílio de Azevedo, na rua Costa godool-
fim, junto á rua da praia e na praceta de São 
pedro, junto à rua da praia, em S. p. Afurada
para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de gaia, 08 de Junho de 2018,  
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 13/06/2018

EDT-CMVNG/2018/371
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 gorETTI MArINho DIAS, com última 
morada conhecida na rua papa João paulo II, 
789 - Lemenhe, 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 05/03/2018, 
ao abrigo do art.º 164º do Código da Estrada, 
da rua das Corujeiras, 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 51-58-AD, 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. 174/DpM/vA/2018
N/ ref.ª: SAI-pMvNg/2018/1254
vila Nova de gaia, 12-06-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 18/06/2018

EDT-CMVNG/2018/372*
N. º 1/2018

Dr MIguEL MArQuES DE LEMoS roDrI-
guES, ADMINISTrADor DE "ÁguAS DE gAIA, 
EM, S.A”. 
TorNA pÚBLICo nos termos do n.º 1 do art.º 
17º do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de agosto, 
os resultados obtidos nas análises efetuadas à 
água destinada ao consumo humano de 1 janei-
ro a 31 de março de 2018.
vila Nova de gaia, 07 de junho de 2018.
o Conselho de Administração, Águas de gaia, 
EM, SA
Data de publicitação: 18/06/2018
*ver mapas nas últimas páginas do boletim

EDT-CMVNG/2018/373
(proC. 1042/SAL/2017)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 
do nº.1 e nº.3, do art. 112º do Código de procedi-
mento Administrativo (aprovado pelo Decreto-
-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da afi-
xação do presente Edital, e em cumprimento 
do despacho proferido pelo Senhor vereador 
do pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Ma-
nuel Monteiro, em 17 de abril de 2018, ao abri-
go da subdelegação de competências cons-
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tante do despacho n. 47/pCM/2017 de 27 de 
outubro, o(s) proprietário(s), arrendatário(s), 
usufrutuário(s) e demais titulares de direitos 
reais sobre o terreno, sito na rua do Cabo, jun-
to ao n.º 136, da união das freguesias de San-
dim, olival, Lever e Crestuma, 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 consti-
tuam perigo de incêndio ou para a saúde pú-
blica, sendo que, de acordo com o disposto na 
alínea b) do art.º 49.º, do citado regulamento, 
constitui contraordenação, passível de coima 
graduada de uma vez até um máximo de cinco 
vezes o salário mínimo nacional.
Mais se notifica que, de acordo com o dispos-
to nos art.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 
(1042/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/2018/20022
vila Nova de gaia, 06-04-2018 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 18/06/2018

EDT-CMVNG/2018/374
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 
pAuLA DoS ANJoS SILvA SCEvoLA CArDo-
So, com última morada conhecida na rua de 
Trás da Misericórdia, n.º 21 - Soure, 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 07/02/2018, ao abrigo do art.º 164º do 
Código da Estrada, da rua de Jorgim, freguesia 
de oliveira do Douro, para o Estaleiro Municipal, 
sito na rua do passadouro, Freguesia da Ma-
dalena, o veículo Ligeiro de passageiros, marca 
renault, modelo Clio, matrícula 82-16-BL, 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-
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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 082/DpM/vA/2018
N/ ref.ª: SAI-pMvNg/2018/1258
vila Nova de gaia, 12-06-2018 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 18/06/2018

EDT-CMVNG/2018/375
(proC. 1398/SAL/2017)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 
do nº.1 e nº.3, do art. 112º do Código de procedi-
mento Administrativo (aprovado pelo Decreto-
-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da afixa-
ção do presente Edital, e em cumprimento do 
despacho proferido pelo Senhor vereador do 
pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Manuel 
Monteiro, em  21 de março de 2018, ao abrigo 
da subdelegação de competências constan-
te do despacho n. 47/pCM/2017 de 27 de ou-
tubro, o(s) proprietário(s), arrendatário(s), 
usufrutuário(s) e demais titulares de direitos 
reais sobre o terreno, sito na rua do Loureiro de 
Baixo, junto ao nº 632, da união de freguesias 
de grijó e Sermonde, deste município, da inten-
ção desta autoridade administrativa ordenar, a 
execução, a promover no prazo de 15 dias úteis, 
da limpeza da vegetação e demais resíduos, 
existentes no referido terreno, promovendo, en-
tre outros, a proliferação de insetos e animais 
rastejantes, e constituindo, por conseguinte, um 
foco de insalubridade e de insegurança (risco 
de incêndio) no local, em violação do disposto 

no art.º 33.º do regulamento Municipal de re-
síduos Sólidos urbanos e Limpeza pública do 
Município de vila Nova de gaia. 
Com efeito, decorre do disposto no citado art.º 
33.º, que é proibida a existência de árvores, ar-
bustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou quais-
quer resíduos nos terrenos ou logradouros dos 
prédios rústicos ou urbanos quando constituam 
perigo de incêndio ou para a saúde pública, 
sendo que, de acordo com o disposto na alínea 
b) do art.º 49.º, do citado regulamento, consti-
tui contraordenação, passível de coima gradua-
da de uma vez até um máximo de cinco vezes o 
salário mínimo nacional. 
resulta ademais, do disposto na alínea b) do 
art.º 49.º, do referido regulamento, que a ma-
nutenção em quintais, pátios, logradouros e 
terrenos contíguos ou próximos dos prédios, 
de árvores, arbustos, silvados, sebes ou resí-
duos de qualquer espécie, que possam consti-
tuir perigo de incêndio e ou de saúde pública, 
constitui infração contraordenacional, passível 
de coima graduada de uma vez até um máximo 
de cinco vezes o salário mínimo nacional.
Mais se notifica que, de acordo com o dispos-
to nos art.ºs 121.º e 122.º, do Código de pro-
cedimento Administrativo, dispõe(m) de 10 
dias úteis para apresentar as alegações, que 
entender(em) por convenientes, face ao teor da 
intenção, que ora lhe(s) veio a ser comunicada. 
Caso não sejam apresentadas alegações por 
escrito, no prazo de 10 dias úteis, a contar da 
presente notificação, a intenção agora comuni-
cada 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. 
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Ao prazo aqui fixado acresce uma dilação de 
30 dias. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(1398/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/2018/20748
vila Nova de gaia, 06-07-2018 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 18/06/2018

EDT-CMVNG/2018/376
TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento de policia Municipal, no uso das 
competências subdelegadas pelo Exmo. Se-
nhor vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despa-
cho n.º 58/vMM/2017 de 09 de Novembro:
Faz saber, que nos termos do art.º 166º do Có-
digo da Estrada, fica por este meio notificado 
ANTÓNIo DoS SANToS ruSSo, com última 
morada conhecida na Av. da república nº 462 
- Mafamude, na qualidade de sujeito ativo, con-
forme 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 Coats & Clark, freguesia de Mafamude, para 
o Estaleiro Municipal, sito na rua do passadou-
ro, Freguesia da Madalena, o veículo Ligeiro de 
passageiros, marca volvo, modelo 850, matrí-
cula 31-72-Dv, 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. nº181/DpM/vA/2018
N/ ref.ª: SAI-pMvNg/2018/1263
vila Nova de gaia, 13-06-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 18/06/2018

EDT-CMVNG/2018/377
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 06/01
(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 
6 de junho de 2018, e nos termos do dispos-
to no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16 de dezembro, na sua atual redação, que foi 
apresentado um pedido de alteração da licença 
de loteamento n.º 06/01 para o lote 38, reque-
rido em nome de vANESSA ALEXANDrA DIo-
go DIAS MoNTEIro, que tem como objetivo a 
construção de anexos com área de construção 
de 58,70m2 no limite posterior do lote, destina-
dos a garagem e lavandaria.
para efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
27.º ficam os proprietários dos lotes constantes 
do referido alvará de loteamento notificados 
para se pronunciarem sobre a alteração indica-
da, no prazo de 10 dias.
o processo n.º 2350/18 estará disponível 
para consulta, no Serviço de Atendimento 
da gAIurB, E.M., nos dias úteis, das 9.00h às 
16.30h.
o vice-presidente (Eng.º patrocínio Azevedo) 
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Data de publicitação: 18/06/2018

EDT-CMVNG/2018/378
(proC. 112/vT/2017)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
FAZ SABEr, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº 1 do artigo 112.º do Código de procedi-
mento Administrativo, aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 4/2015, de 7 de Janeiro, através da afi-
xação do presente Edital, à parte proprietária 
da edificação sita na rua do Eiteiro, n.ºs 81 e 83, 
da freguesia de pedroso e Seixezelo, v. N. gAIA, 
de que, no âmbito do processo Administrativo 
nº 112/vT/2017, foi pelo despacho do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Municipal 
e vistorias Administrativas, Dr. Manuel Montei-
ro, de 2 de maio de 2018, proferida a decisão 
cujos termos e fundamentos, se passa a referir:
“Em 27.11.2017, foi realizada, a título oficioso, na 
sequência da participação efetuada pelo De-
partamento Municipal de Bombeiros e prote-

ção Civil, uma vistoria à edificação sita na rua 
do Eiteiro, n.ºs 81 e 83, casa 2, da freguesia de 
pedroso e Seixezelo, vila Nova de gaia, nos ter-
mos e para os efeitos do disposto nos artigos 
89.º e seguintes do regime Jurídico de urba-
nização 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, o prédio onde se 
insere a unidade habitacional em causa, atrás 
identificada, é constituído por um edifício tér-
reo onde se situam duas unidades habitacionais 
com acesso direto pela via pública, e ainda, por 
um conjunto de construções anexas com de-
senvolvimento para o interior do prédio e igual-
mente utilizadas como unidades habitacionais. 
o acesso a estas edificações é feito através do 
portão localizado na fachada principal do edifí-
cio situado á face da rua do Esteiro, ao qual foi 
atribuído o n.º de polícia 81.
A unidade habitacional em causa, com entrada 
pelo n.º 83 da rua do Eiteiro, é por sua vez, com-
posta por uma área localizada na parte poente 
do edifício implantado á face da via pública e 
por outra área constituída no desenvolvimento 
da anterior sobre o logradouro.
Em matéria de conservação do edificado, im-
porta salientar, no que deve relevar para a apre-
ciação da matéria em causa, que após análise 
das patologias que pelos peritos foram elenca-
das, na sua generalidade e na sua especificida-
de, se concluiu que as mesmas provocam rele-
vante insalubridade no local, comprometendo 
ainda de forma significativa o arranjo estético 
do respetivo imóvel.
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 
execução de obras de conservação necessárias 
à correção de más condições de salubridade e/
ou segurança, ou à melhoria do arranjo estético 
dos edifícios.
Nesse sentido, foi em 25 de Janeiro de 2018, 
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através de edital, efetuada audiência prévia à 
parte proprietária, e em 15 de Janeiro também 
de 2018, por intermédio do ofício n.º 255, foi 
igualmente efetuada audiência prévia à locatá-
ria rosa Maria de Jesus ribeiro, relativamente 
à intenção deste Município lhe ordenar à pri-
meira, a realização das obras de conservação 
abaixo mencionadas, nos termos lá descritos e 
com os fundamentos lá especificados. Não foi 
no entanto, por nenhuma delas, deduzida qual-
quer resposta á proposta de decisão que lhes 
foi comunicada.
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 atrás referidas 
e da insalubridade e do desarranjo estético por 
elas provocadas, ser ordenada ao proprietário 
(a) do prédio vistoriado, com fundamento no 
auto de vistoria lavrado, na proposta de audiên-
cia aos interessados, e com base na presente 
informação, no prazo máximo de máximo de 30 
dias úteis, a execução dos seguintes trabalhos:
- EXTErIor
a) Empena lateral direita 
1. reparação da alvenaria em desagregação, do 
reboco deteriorado, substituição das telas de 
betuminoso que se encontrem degradadas, e 
ainda, colocação dos rufos necessários, de for-
ma a garantir total estanquicidade da parede ás 
águas pluviais.
2. Nova pintura geral.
3. reparação da estrutura do telheiro e do seu 
revestimento de forma a garantir a sua estabi-
lidade.
b) Cobertura
4. reparação geral da cobertura em telha ce-
râmica, de forma a garantir total estanquicida-
de da mesma, nomeadamente substituição dos 
elementos deteriorados, quer da sua estrutura 
em madeira, quer do seu revestimento cerâmi-
co, colocação de novas telhas capote nos es-
pigões do telhado, e ainda, colocação de rufos 
em situações de remate.
- INTErIor/uNIDADE-CASA 2 
5. reparação do reboco das paredes afetadas 
pelas infiltrações de águas pluviais e nova pin-
tura geral dos compartimentos.
6. Substituição/reparação dos tetos que se 
mostrem danificados e afetados pela humidade 

e nova pintura geral.
7. Criação de um sistema de ventilação perma-
nente para os compartimentos interiores.
8. Ligação da rede de drenagem de águas re-
siduais da casa 2 ao coletor púbico de sanea-
mento, depois de devidamente autorizado pela 
empresa municipal “Águas de gaia, EEM, S.A”, 
conforme previsto no art.º 94.º do regulamento 
geral das Edificações urbanas (rgEu) e art.º 
11.º do regulamento dos Sistemas públicos e 
prediais de Abastecimento de Água e DE Dre-
nagem e Tratamento de Águas residuais do 
Município de v. N. gaia, incluindo todos os tra-
balhos que para o efeito forem determinados 
por aquela empresa.” 
Adverte-se o destinatário (a) da ordem propos-
ta, de que, caso não cumpra voluntariamente 
com o ordenado, no prazo indicado, ficará su-
jeito (a) à instauração de processo de contraor-
denacional pelo ilícito previsto e punido pelo n.º 
1, alínea s) e n.º 4 do art.º 98.º do regime Ju-
rídico da urbanização e da Edificação (rJuE), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, na redação que lhe é conferida pela 
legislação subsequente, punível com coima a 
graduar entre € 500,00 e €10.000, incorrendo 
ainda na pratica do crime de desobediência, 
nos termos do art.º 348.º, n.º 1, alínea b) do Có-
digo penal, para além das obras poderem ser 
executadas coercivamente pelo Município, com 
custos a seu cargo, nos termos dos artigos n.ºs 
91.º, 107.º e 108.º, todos daquele diploma legal.
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
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/2018/20627
vila Nova de gaia, 06-07-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 18/06/2018

EDT-CMVNG/2018/382
Dr. TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Dire-
tor do Departamento da polícia Municipal, da 
Câmara Municipal de vila Nova de gaia, no uso 
das competências subdelegadas pelo despacho 
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n.º 58/vMM/2017, de 9 de novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Municipal 
e vistorias Administrativas, com competência 
subdelegada pelo despacho n.º 47/pCM/2017, 
de 27 de outubro, proferido pelo Senhor presi-
dente da Câmara, com competência conferida 
pela Câmara Municipal, na reunião de Câmara 
de 21 de outubro de 2017.
FAZ SABEr, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº 1 do artigo 112.º do Código de proce-
dimento Administrativo, aprovado pelo Decre-
to-Lei n.º 4/2015, de 7 de Janeiro, através da 
afixação do presente Edital, aos proprietários 
da edificação sita na rua Doutor Jorge Fonse-
ca Jorge, n.º 779 (junto ao n.º 775), freguesia 
de pedroso e Seixezelo, vila Nova de gaia, de 
que, no âmbito do processo Administrativo nº 
545/vT/2018, foi pelo despacho do Senhor ve-
reador do pelouro da Fiscalização Municipal e 
vistorias Administrativas, Dr. Manuel Monteiro, 
de 25/05/2018, determinada a realização de 
uma vistoria à referida edificação, a título ofi-
cioso, nos termos e para os efeitos do disposto 
nos artigos 89.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de Dezembro, na redação que lhe 
é conferida pela legislação subsequente, com 
vista à avaliação do seu estado de conservação.
A vistoria tem como fundamento o facto, de 
em análise prévia sucinta efetuada no local por 
técnico municipal, se ter apurado que aquela 
edificação apresenta patologias suscetíveis de 
comprometerem as suas condições de salubri-
dade, segurança e arranjo estético, nomeada-
mente:
• Prédio constituído por uma edificação térrea 
implanta da á face da via pública e logradouro 
adjacente à fachada posterior, devoluto;
• A referida edificação encontra-se destruída 
de parte da cobertura por motivo de desmo-
ronamento, e que a parte que resta da mesma 
encontra-se em risco irremediável de desaba-
mento;
• A caixilharia em madeira existente nos vãos 
da fachada principal está apodrecida, destruí-
da de vidros e em risco de queda para a via 
pública, verificando-se também que o reboco e 
pintura da mesma encontram-se em avançado 
estado de degradação.
Essa vistoria, terá lugar no próximo dia 03 de 
agosto de 2018, pelas 09h45m, sendo que, de 

acordo com o n.º 3 do art.º 90.º daquele diplo-
ma legal, poderá, caso se pretenda, até à vés-
pera da data da sua realização, ser indicado um 
perito para intervir na mesma e/ou formular 
quesitos que pretenda ver respondidos pelos 
técnicos nomeados.
Face ao exposto, solicita-se que, se digne (m) 
estar presente (s) no referido local, no dia e pe-
ríodo indicados.
Mais se informa que o processo poderá ser con-
sultado no Sector de vistorias Administrativas, 
no Edifício Corpus Christi, ao Largo de Aljubar-
rota, nº 13, vila Nova de gaia (Beira rio) entre 
as 9h e as 12h30 e entre as 14h e as 16h30.
o referido despacho foi proferido ao abrigo da 
subdelegação de competências constante do 
despacho n. 47/pCM/2017 de 27 de outubro, 
proferido pelo Senhor presidente da Câmara, 
com competência conferida pela Câmara Muni-
cipal, na reunião de 21 de outubro de 2017.
N/ ref.ª: INT-CMvNg/2018/21207
vila Nova de gaia, 06-11-2018 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 19/06/2018

EDT-CMVNG/2018/384
Dr. TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Dire-
tor do Departamento da polícia Municipal, da 
Câmara Municipal de vila Nova de gaia, no uso 
das competências subdelegadas pelo despacho 
n.º 58/vMM/2017, de 9 de novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Municipal 
e vistorias Administrativas, com competência 
subdelegada pelo despacho n.º 47/pCM/2017, 
de 27 de outubro, proferido pelo Senhor presi-
dente da Câmara, com competência conferida 
pela Câmara Municipal, na reunião de Câmara 
de 21 de outubro de 2017.
FAZ SABEr, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº 1 do artigo 112.º do Código de procedi-
mento Administrativo, aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 4/2015, de 7 de Janeiro, através da afi-
xação do presente Edital, aos proprietários da 
edificação sita na rua da Barreira, n.º 43 / 51, 
freguesia de Mafamude e vilar do paraíso, vila 
Nova de gaia, de que, no âmbito do processo 
Administrativo nº 384/vT/2018, foi pelo despa-
cho do Senhor vereador do pelouro da Fiscali-
zação Municipal e vistorias Administrativas, Dr. 
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Manuel Monteiro, de 25/05/2018, determinada 
a realização de uma vistoria à referida edifi-
cação, a título oficioso, nos termos e para os 
efeitos do disposto nos artigos 89.º e seguintes 
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 
na redação que lhe é conferida pela legislação 
subsequente, com vista à avaliação do seu es-
tado de conservação.
A vistoria tem como fundamento o facto, de 
em análise prévia sucinta efetuada no local por 
técnico municipal, se ter apurado que aquela 
edificação apresenta patologias suscetíveis de 
comprometerem as suas condições de salubri-
dade, segurança e arranjo estético, nomeada-
mente:
• Moradia, com entradas nos n.º 43 e 51, votada 
ao abandono, cujo proprietário não foi possível 
identificar, que se encontram atualmente devo-
luta e em mau estado de conservação, levan-
tando sérios problemas de segurança para o 
local.
• Beiral a norte da cobertura da moradia, que 
confina com a via pública em risco de queda.
Essa vistoria, terá lugar no próximo dia 01 de 
agosto de 2018, pelas 09h45m, sendo que, de 
acordo com o n.º 3 do art.º 90.º daquele diplo-
ma legal, poderá, caso se pretenda, até à vés-
pera da data da sua realização, ser indicado um 
perito para intervir na mesma e/ou formular 
quesitos que pretenda ver respondidos pelos 
técnicos nomeados.
Face ao exposto, solicita-se que, se digne (m) 
estar presente (s) no referido local, no dia e pe-
ríodo indicados.
o referido despacho foi proferido ao abrigo da 
subdelegação de competências constante do 
despacho n. 47/pCM/2017 de 27 de outubro, 
proferido pelo Senhor presidente da Câmara, 
com competência conferida pela Câmara Muni-
cipal, na reunião de 21 de outubro de 2017.
N/ ref.ª: INT-CMvNg/2018/21052
vila Nova de gaia, 06-08-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 19/06/2018

EDT-CMVNG/2018/386
(proC. 867/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, 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 02/05/2018, ao abrigo da 
subdelegação de competências constante do 
despacho n.º 14/pCM/2014 de 10 de março, o(s) 
proprietário(s), arrendatário(s), usufrutuário(s) 
e demais titulares de direitos reais sobre o ter-
reno, sito na rua de Chãos de fora com a Tra-
vessa de Chãos de Fora, frente aos n.ºs 62 e 70, 
da freguesia da Madalena, deste município
DA orDEM, proferida por esta autoridade ad-
ministrativa no âmbito do processo de fiscaliza-
ção n.º 867/SAL/2017, de execução de trabalhos 
de limpeza, corte de material vegetal existente 
e remoção dos resíduos sobrantes, verdes ou 
outros quaisquer, do terreno de que é legal 
detentor(a), em cumprimento do disposto nos 
artigos 33.º e 49.º, alínea b), do regulamento 
Municipal de resíduos Sólidos urbanos e Lim-
peza pública de vila Nova de gaia, conceden-
do-lhe, para o efeito, o prazo de 15 dias.
Com efeito, decorre do disposto no sobredito 
artigo 33.º que é proibida a existência de árvo-
res, arbustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou 
quaisquer resíduos nos terrenos ou logradouros 
dos prédios rústicos ou urbanos quando consti-
tuam perigo de incêndio ou para a saúde públi-
ca, cuja violação, de acordo com o disposto na 
alínea b) do artigo 49.º do citado regulamento, 
constitui contraordenação, passível de coima 
graduada de uma vez até um máximo de cinco 
vezes o salário mínimo nacional. 
Ao abrigo do disposto nas alíneas a) e c) do 
artigo 124.º do Código de procedimento Admi-
nistrativo, é dispensada a audiência dos inte-
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ressados, justificada pela necessidade urgente 
e imperiosa de remover a situação de grave in-
salubridade, de perigo de incêndio e de risco 
acrescido para a saúde pública que decorre da 
densidade, altura e qualidade da vegetação e 
ainda da constatação de circunstancialismos, 
meteorológicos ou de localização do imóvel, 
que potenciam a possibilidade de ocorrência 
concreta e efetiva de resultados danosos para 
pessoas e bens e ainda para o interesse público 
em presença. 
Mais se notifica que, após o decurso do prazo 
de 15 dias sem que se mostre cumprida a or-
dem, promover-se-á, imediatamente, a tomada 
de posse administrativa do imóvel com vista à 
execução coerciva da ordem proferida e incum-
prida, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 
149.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 442/91, de 
15 de Novembro, ainda aplicável por força do 
disposto no artigo 6.º do novo Código de pro-
cedimento Administrativo.-
A posse administrativa é realizada pelos servi-
ços municipais competentes para o efeito, me-
diante a elaboração de um auto de posse onde, 
para além de se identificar o ato aqui expresso, 
se especificam demais elementos que se reve-
lem por pertinentes elencar.
Mais se adverte que os custos e todas as quan-
tias relativas às despesas a realizar no âmbito 
da execução coerciva, incluindo quaisquer in-
demnizações ou sanções pecuniárias que a au-
toridade administrativa careça de suportar para 
o efeito, serão imputados ao(à)(s) infrator(a)
(s). 
Ao prazo ora fixado acresce uma dilação de 30 
dias, em cumprimento do disposto na alínea c) 
do n.º 1 do artigo 88.º do Código de procedi-
mento Administrativo. 
Caso opte(m) por proceder à limpeza volun-
tária do terreno, deverá(ão) comunicá-lo, por 
qualquer meio, aos serviços de fiscalização da 
Divisão de Fiscalização e Contraordenações 
deste município.
Ao abrigo do disposto no artigo 122.º do Có-
digo de procedimento Administrativo poderá o 
processo de fiscalização n.º 867/SAL/2017 ser 
consultado nas instalações da Divisão de Fis-
calização e Contraordenações, sitas no Largo 
de Aljubarrota, 13 (edifício gAIurB, em frente 
ao Cais de gaia), união de Freguesias de Santa 

Marinha e São pedro da Afurada, em dias úteis, 
no horário compreendido entre as 09:00 e as 
12:00 e entre as 14:00 e as 16:00. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: INT-CMvNg/2018/18961
vila Nova de gaia, 24-05-2018
Data de publicitação: 19/06/2018

EDT-CMVNG/2018/387
propoSTA DE ABErTurA DE proCEDIMEN-
To DE rEvISÃo/ALTErAçÃo Do rEguLA-
MENTo gop – gAIA orçAMENTo pArTICIpA-
TIvo 2015
publicitação do início do procedimento e parti-
cipação procedimental
Eduardo vítor rodrigues, presidente da Câma-
ra Municipal de vila Nova de gaia, torna públi-
co, no uso das competências conferidas pelas 
alíneas b) e t) do nº 1 do artigo 35º da Lei nº 
75/2013, de 12 setembro, e em cumprimento do 
disposto no n.º 1 do artigo 98.º do Código de 
procedimento Administrativo (CpA), aprovado 
pelo Decreto-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, que 
esta Câmara Municipal, na reunião ordinária 
realizada no dia 04 de junho de 2018, deliberou, 
aprovar o início do procedimento e participa-
ção procedimental tendente à revisão e altera-
ção do regulamento gop – gAIA orçamento 
participativo/2015. 
o regulamento gop – gAIA orçamento parti-
cipativo visa reforçar as várias experiências já 
implementadas tendo como forte intuito agre-
gar a totalidade da população jovem do muni-
cípio.
Mais se torna público que todos aqueles que 
reúnam os requisitos previstos no artigo 68.º do 
CpA poderão constituir-se como interessados 
no presente procedimento e apresentar contri-
butos para a revisão/alteração do referido re-
gulamento, no prazo de 10 dias úteis, a contar 
da data da publicação do presente Edital, atra-
vés de requerimento escrito dirigido ao Exmo. 
Senhor presidente da Câmara Municipal de vila 
Nova de gaia, com as menções constantes no 
artigo 102.º do CpA e remetido para o endere-
ço eletrónico etrm@cm-gaia.pt ou entregue no 
gabinete de Apoio ao Munícipe.
vila Nova de gaia, paços do Município, 15 de 
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junho de 2018
o presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de gaia, Eduardo vítor rodrigues
Data de publicitação: 20/06/2018

EDT-CMVNG/2018/389
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 
CArLoS MANuEL LEAL MENDES, com última 
residência conhecida na Calçada vale do Cou-
to, n.º 54 – c/2 – vila Boa do Bispo – Marco de 
Canaveses, na qualidade de proprietário con-
forme consta na Conservatória do registo de 
Automóveis, de que a polícia Municipal de vila 
Nova de gaia removeu no dia 10/01/2018, ao 
abrigo do art.º 164º do Código da Estrada, da 
rua Senhora do Monte, freguesia de pedroso, 
para o Estaleiro Municipal, sito na rua do passa-
douro, Freguesia da Madalena, o veículo Ligeiro 
de passageiros, marca Audi, modelo 4, matrícu-
la 68-36-BB, 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 
edifício dos paços do Concelho, e publicitado 
no Boletim Municipal.
proc. n.º 003/DpM/vA/2018
N/ ref.ª: SAI-pMvNg/2018/1281
vila Nova de gaia, 18-06-2018 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 20/06/2018

EDT-CMVNG/2018/392
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 
rogÉrIo pAuLo MAgALhÃES vIDEIrA DE 
SouSA rIBEIro, com última residência morada 
conhecida na rua Machado dos Santos, n.º 330 
– 4.º Esq.º Frt.- Santa Marinha, 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 
19/04/2018, ao abrigo do art.º 164º do Código 
da Estrada, da via Eng.º Edgar Cardoso, fregue-
sia de Santa Marinha, para o Estaleiro Municipal, 
sito na rua do passadouro, Freguesia da Ma-
dalena, o veículo Ligeiro de passageiros, marca 
Citroen, modelo C4, matrícula 09-gu-85, 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 260/DpM/vA/2018.
N/ ref.ª: SAI-pMvNg/2018/1289
vila Nova de gaia, 19-06-2018 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 20/06/2018

EDT-CMVNG/2018/394
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 16 de julho 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 
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terça-feira imediatamente anterior à reunião 
pública agendada para aquele dia 16.07.2018.
E para constar se lavrou o presente Edital que 
vai ser afixado no átrio Municipal.
vila Nova de gaia, 19 de junho de 2018.
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 21/06/2018

EDT-CMVNG/2018/395
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 “TrAFFICpEçAS – CoM. ACESSÓrIoS 
E ASSIST. A ELETroDoMÉSTICoS, uNIpES-
SoAL, LDA”, com última sede conhecida na 
rua S. roque da Lameira, n.º 1048 - 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 28/02/2018, ao abrigo do art.º 
164º do Código da Estrada, da rua velha dos 
Lagos, freguesia da Madalena, para o Estaleiro 
Municipal, sito na rua do passadouro, Fregue-
sia da Madalena, o veículo Ligeiro de passagei-
ros, marca peugeot modelo partner, matrícula 
64-57-ZL, por se encontrar estacionado em in-
fração ao art.º163º do Código da Estrada.
Dispõe a notificada do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do 
presente Edital, para a reclamação do referido 
veículo, sob pena do mesmo ser considerado 
abandonado e adquirido pela Autarquia, con-
forme o previsto no n.º 4 do art.º 165.º do Có-
digo da Estrada, com as consequências daí re-
sultantes.
E para constar se faz o presente Edital que vai 
ser afixado num dos escaparates existentes no 
átrio dos paços do Concelho, e publicitado no 
Boletim Municipal.
proc. n.º 161/DpM/vA/2018
N/ ref.ª: SAI-pMvNg/2018/1302
vila Nova de gaia, 20-06-2018 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 21/06/2018

EDT-CMVNG/2018/396
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 
empresa ”MvJp – CoNST. E rEMoDELAçÃo 
DE INTErIorES, LDA”, com última sede conhe-
cida na rua João Lúcio de Azevedo, n.º 53 – 
S/1 - porto, 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 13/03/2018, ao 
abrigo do art.º 164º do Código da Estrada, da 
praceta de Timor, freguesia de oliveira do Dou-
ro, para o Estaleiro Municipal, sito na rua do 
passadouro, Freguesia da Madalena, o veículo 
Ligeiro de Mercadorias, marca renault, mode-
lo Master, matrícula 74-35-Qh, 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 223/DpM/vA/2018
N/ ref.ª: SAI-pMvNg/2018/1301
vila Nova de gaia, 20-06-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 21/06/2018

EDT-CMVNG/2018/397
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 
LEANDro MIguEL LopES guEDES, com últi-
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ma morada conhecida na rua D. Maria, 194 - 
Lever, 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 28/03/2018, ao abri-
go do art.º 164º do Código da Estrada, da rua 
grupo recreativo oliveirense, freguesia de oli-
veira do Douro, para o Estaleiro Municipal, sito 
na rua do passadouro, Freguesia da Madalena, 
o veículo Ligeiro de Mercadorias, marca Ford, 
modelo Fiesta, matrícula 35-Du-13, 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. nº249/DpM/vA/2018
N/ ref.ª: SAI-pMvNg/2018/1306
vila Nova de gaia, 21-06-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 21/06/2018

EDT-CMVNG/2018/398
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 37/80
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 
urbanização e Edificação)
Eng.º patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-
-presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 44/pCM/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 
de outubro de 2017. 
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 18 
de junho 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 37/80 para o lote n.º 7, requeri-
do em nome de pedro Miguel Cardoso Ferreira, 
que tem como objectivo a alteração do polígo-
no de implantação da habitação, alteração da 
área de construção da habitação de 216,50m2 
para 209,20m2, definição de cobertura plana e 
definição de anexo com a área de 128,00m2. 
para efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
27.º ficam os proprietários dos lotes constantes 
do referido alvará de loteamento notificados 
para se pronunciarem sobre a alteração indica-
da, no prazo de 10 dias. 
o processo n.º 2036/18 estará disponível 
para consulta, no Serviço de Atendimento 
da gAIurB, E.M., nos dias úteis, das 9.00h às 
16.30h. 
o vice-presidente (Eng.º patrocínio Azevedo)

Data de publicitação: 22/06/2018

EDT-CMVNG/2018/399
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 15/97
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 
urbanização e Edificação)
Eng.º patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-
-presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de gaia, no uso das competências delegadas 
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por despacho n.º 44/pCM/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 
de outubro de 2017. 
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 
18 de junho de 2018, e nos termos do dispos-
to no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16 de dezembro na sua atual redação, que foi 
apresentado um pedido de alteração da licença 
de loteamento n.º 15/97 para o lote n.º 34, re-
querido em nome de DEoLINDA SuSANA DA 
CoSTA MArQuES, que tem como objetivo a al-
teração da área do lote, de 532m2 para 526m2, 
resultante da realização de levantamento topo-
gráfico; a alteração da implantação dos anexos 
e da sua área de construção para 26,90m2; a 
alteração da área de implantação da edificação 
principal, de 194m2 para 190,70m2 e a definição 
de piso de acesso à cobertura e consequente 
alteração da área de construção de 586m2 para 
599,90m2. 
para efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
27.º ficam os proprietários dos lotes constantes 
do referido alvará de loteamento notificados 
para se pronunciarem sobre a alteração indica-
da, no prazo de 10 dias. 
o processo n.º 4852/17 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: 22/06/2018

EDT-CMVNG/2018/403
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 JorgE FErrEIrA DA SILvA, com últi-
ma morada conhecida na Travessa Nova Sintra, 
n.º 152 – 2.º - porto, 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 07-03-2018, 
ao abrigo do art.º 164º do Código da Estrada, 
da rua da paz, freguesia de Canidelo, para o 
Estaleiro Municipal, sito na rua do passadou-
ro, Freguesia da Madalena, o veículo Ligeiro de 
passageiros, marca hyundai, modelo Accent, 
com matrícula 04-60-NI, por se encontrar es-
tacionado em infração ao art.º163º do Código 
da Estrada.
Dispõe a notificada do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do 
presente Edital, para a reclamação do referido 
veículo, sob pena do mesmo ser considerado 
abandonado e adquirido pela Autarquia, con-
forme o previsto no n.º 4 do art.º 165.º do Có-
digo da Estrada, com as consequências daí re-
sultantes.
E para constar se faz o presente Edital que vai 
ser afixado num dos escaparates existentes no 
átrio  dos paços do Concelho, e publicitado no 
Boletim Municipal.
proc. n.º 183/DpM/vA/2018
N/ ref.ª: SAI-pMvNg/2018/1316
vila Nova de gaia, 25-06-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 25/06/2018

EDT-CMVNG/2018/405
(proC. 318/SAL/2017)

Dr. TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Dire-
tor do Departamento de 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 



103

 nº 92 | junho 2018 | Boletim municipal

avisos e editais

Municipal 
FAZ SABEr, nos termos do disposto na alínea 
d) do n.º 1 do art.º 112.º do Código de proce-
dimento Administrativo (CpA), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de Janeiro, atra-
vés da afixação do presente Edital, de que por 
despacho do Senhor vereador do pelouro da 
Fiscalização Municipal, de 21 de 03 de 2018 foi 
proferida, nos termos do disposto no n.º2, do 
art.º 149.º e ss. do DL n.º 442/91, de 15 de No-
vembro, alterado pelo DL n.º 61/96, de 31/01, 
aplicável por força do disposto no art.º 6.º, do 
DL n.º 4/2015, de 07/01, decisão de tomada de 
posse administrativa do imóvel, sito na rua dos 
Barreiros, junto ao n.º 331, da freguesia de São 
Félix da Marinha, deste concelho, com efeitos 
a partir do próximo dia 29 de junho de 2018, 
pelas 9:30 horas. e pelo período estritamente 
necessário ao cumprimento da execução coer-
civa da ordem de limpeza/corte da vegetação 
espontânea excessiva presente no referido ter-
reno e posterior remoção ou eliminação de to-
dos os sobrantes vegetais a produzir ou exis-
tentes, bem como de outros tipos de resíduos 
aí presentes, em violação do disposto no art.º 
33° e alínea b), do art.º 49°, do regulamento 
Municipal de resíduos Sólidos urbanos e Lim-
peza pública de vila Nova de gaia, proferida, 
em 17/07/2017, por despacho do Exmº Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Municipal, 
com competência subdelegada pelo despacho 
n.º 14/pCM/2014, de 10 de Março, do Senhor 
presidente da Camara Municipal de vila Nova 
de gaia.
Com efeito, por despacho de 17/07/2017, do 
Exmo. Senhor vereador do pelouro da Fis-
calização Municipal, veio a ser ordenado aos 
proprietários, arrendatários, usufrutuários ou 
entidade que a qualquer título detivesse(m) o 
terreno, que procedesse(m), no prazo de 15 dias 
uteis, a limpeza/corte da vegetação e demais 
resíduos, existentes no terreno, na rua dos Bar-
reiros, junto ao n.º 331, da freguesia de São Félix 
da Marinha, deste concelho, em virtude do seu 
estado violar o disposto no art.º 33.º e alínea b), 
do art.º 49.º, do regulamento Municipal de re-
síduos Sólidos urbanos e Limpeza pública de 
vila Nova de gaia. 
ora, a ordem proferida veio a ser-lhes devida-
mente notificada, por via de editais afixados, 

nos locais de estilo,
respetivamente em 25-08-2017 e 31-08-2017.
Não obstante, veio a verificar-se, esgotado o 
prazo fixado para o efeito e de acordo com In-
formação prestada, por último, pelos serviços 
de fiscalização, na sequência de deslocação 
efetuada ao local, em 15/01/2018, que a ordem 
proferida não veio a ser cumprida, o que legi-
tima, ora, o recurso à execução coerciva da or-
dem proferida.
Mais se alerta, nos termos do disposto no n.º 2, 
do art.º 157.º, do DL n.º 442/91, de 15 de Novem-
bro, alterado pelo DL n.º 61/96, de 31/01, de que 
as quantias, relativas às despesas realizadas no 
âmbito da execução coerciva, incluindo quais-
quer indemnizações ou sanções pecuniárias, 
que a Administração tenha de suportar para o 
efeito, serão de conta dos infratores.
Adverte-se ainda para a obrigatoriedade de 
proceder, nos termos do disposto no n.º 2, do 
art.º 13º, do D.L. 124/2006, de 28/06, de forma 
voluntária e no prazo fixado no nº, 1, do art.º 
153º, da Lei n.º. 114/2017, de 29/12 (até 15 de 
Março do corrente ano de 2018), à execução 
das competentes faixas de gestão de combus-
tível no terreno,
Mais se adverte de que constatada a inexecução 
voluntária das competentes faixas de gestão de 
combustíveis no prazo fixado para o efeito (até 
15 de Março de 2018) promoverá, subsequente-
mente, esta autoridade administrativa à respe-
tiva realização, de forma coerciva e com custos 
a seu cargo.
vila Nova de gaia, 22 de junho de 2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 26/06/2018

EDT-CMVNG/2018/408
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo - ruA 
rIo Do vALE, ArCoZELo 
Manuel António Correia Monteiro, vereador da 
Câmara Municipal de vila Nova de gaia,
TorNA pÚBLICo que, por deliberação da 
Exma. Câmara Municipal, tomada na reunião de 
18 de Junho de 2018, foi aprovada a seguinte 
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo:
Implementação de sentido único de circula-
ção automóvel na rua rio do vale, entre a rua 
Campo grande e a Avenida João paulo II, em 
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Arcozelo. A implementação da postura implica 
a colocação do sinal de informação h3-trânsito 
de sentido único, no cruzamento entre a rua 
rio do vale com a rua Campo grande, a co-
locação do sinal de proibição C1-sentido proi-
bido, na rua rio do vale, entroncamento com 
a Avenida João paulo II e a colocação do sinal 
de proibição C11a-proibição de virar à direita no 
entroncamento entre a Avenida João paulo II e 
a rua rio do vale. 
para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal.
vila Nova de gaia, 26 de Junho de 2018,  
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 27/06/2018

EDT-CMVNG/2018/409
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 13 respeitante 
à reunião pública realizada no dia 18 de junho 
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, 21 de junho de 2018
Data de publicitação: 28/06/2018

EDT-CMVNG/2018/410
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 11 respeitante à reunião 
pública realizada no dia 21 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 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, 21 de junho de 2018.
Data de publicitação: 28/06/2018

EDT-CMVNG/2018/411
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 12 respeitante à reunião 
ordinária realizada no dia 4 de junho 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, 21 de junho de 2018.
Data de publicitação: 28/06/2018
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E.1. REGuLAMENToS EM CoNSuLTA PÚBLICA

E.1.1. REGuLAMENTo DA TAXA DE CIDADE DE 
VILA NoVA DE GAIA

NoTA JuSTIFICATIvA
DESIgNAçÃo: rEguLAMENTo DA TAXA DE 
CIDADE DE vILA NovA DE gAIA
Lei habilitante: o presente regulamento é ela-
borado ao abrigo da Lei n.º 53-E/2006, de 29 
de dezembro (aprova o regime geral das taxas 
das autarquias locais) e do disposto nos artigos 
112.º, n.º 7 e 241.º da Constituição da república 
portuguesa, 23.º, 25.º, n.º 1 alínea g) e 33.º, n.º 1, 
alínea k), do regime jurídico das autarquias lo-
cais (rJAL) aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro e do artigo 20.º do regime finan-
ceiro das autarquias locais, estabelecido pela 
Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro.
Síntese do conteúdo: procede à criação da Taxa 
de Cidade de vila Nova de gaia, indicando a 
base de incidência objetiva e subjetiva, o valor 
da taxa a cobrar, a fundamentação económica 
e financeira relativa ao seu valor, as isenções 
e sua fundamentação, o modo de pagamento 
admitido e a não admissibilidade do respetivo 
pagamento em prestações.
Motivação do projeto: o exponencial aumen-
to da atividade turística verificado nos últimos 
anos no Norte de portugal e em particular na 
área Metropolitana do porto, que registou, em 
2016, um total de cinco milhões de dormidas 
de visitantes nacionais e estrangeiros, tem-
-se refletido, com particular impacto, em vila 
Nova de gaia, que registou, nesse mesmo ano, 
segundo dados do INE, um valor próximo das 
600 000 dormidas.  
E é notório que o rio Douro, o Centro histórico 
e as Caves do vinho do porto, estas situadas 
totalmente em vila Nova de gaia, figuram entre 
os locais mais frequentados pela generalidade 
de quantos visitam a Área Metropolitana do 
porto, o que determina, a par da dinamização 
da economia local que é naturalmente de sau-
dar e de incentivar, um forte aumento da pres-
são em infraestruturas e equipamentos públi-
cos, na via pública e no espaço urbano em geral 
do Concelho.  
Daí que, perante a procura quotidiana de muitos 
milhares de visitantes que acrescem à popula-
ção local, o Município se tenha deparado, pois, 

com a necessidade de reforçar substancialmen-
te o investimento e a despesa pública, no âmbi-
to da prestação de serviços, nomeadamente no 
âmbito da limpeza urbana, e de novas utilida-
des inerentes à atividade turística, em diversos 
domínios das respetivas atribuições, de modo 
a propiciar as necessárias condições estruturais 
de sustentabilidade, segurança e atratividade 
de vila Nova de gaia a todos os que a visitam, 
bem como a garantir, naturalmente, o equilíbrio 
e qualidade de vida urbana requerido por todos 
e muito em particular pelos seus munícipes.
Incumbe, assim, presentemente, ao Município, 
promover e garantir um conjunto de novas ati-
vidades e investimentos diretamente relacio-
nados com o turismo, que acarretam despesas 
acrescidas, seja ao nível da oferta cultural, ar-
tística e de lazer seja as destinadas a prevenir 
e a mitigar a degradação e a sobreocupação, 
mormente nas áreas do Concelho mais pro-
curadas, face ao desgaste inerente à "pegada 
turística", no plano da segurança de pessoas e 
bens, da manutenção e qualificação urbanísti-
ca, patrimonial, territorial e ambiental do espa-
ço público, e que requerem meios financeiros 
avultados.
Nesse âmbito, para além, da necessidade de 
realização de diversos investimentos que se 
revelam essenciais para a criação das melho-
res condições urbanísticas e infra-estruturais, 
nomeadamente os destinados à realização de 
Congressos, com caráter de regularidade, em 
vila Nova de gaia, é de destacar a compartici-
pação financeira municipal, estimada em cerca 
de 6 milhões de euros, para a construção a mui-
to curto prazo de uma nova ponte sobre o Dou-
ro, destinada a libertar inteiramente o tabuleiro 
inferior da ponte Luiz I, para o atravessamento 
pedonal, de forma mais confortável e segura, 
do rio Douro, por milhares de turistas que quo-
tidianamente utilizam tal ligação entre os cen-
tros históricos das cidades do porto e de gaia.
para efeito de cobertura dos novos custos, o 
Município de vila Nova de gaia tem de assegu-
rar, assim, novas fontes de financiamento, no-
meadamente, de acordo com o princípio da jus-
ta repartição dos encargos públicos, através da 
receita decorrente da criação de uma taxa de 
cidade, ou seja, através de um pequeno valor 
a imputar a nacionais e estrangeiros que com-
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provadamente visitam o Concelho como con-
trapartida das utilidades públicas gerais e dos 
serviços municipais que lhes são concretamen-
te propiciados e dirigidos e que são geradores 
das novas despesas.
ora, nos termos do artigo 20.º da Lei n.º 73/2013, 
de 3 de setembro, que aprovou o novo regime 
financeiro das autarquias locais, os Municípios 
podem criar taxas nos termos do regime geral 
das taxas das autarquias locais, incidindo sobre 
"utilidades prestadas aos particulares, geradas 
pela atividade dos municípios ou resultantes da 
realização de investimentos municipais". 
por sua vez, nos termos do artigo 5.º, n.º 2 da Lei 
n.º 53-E/2006, de 29 de dezembro, que aprova 
o regime geral das taxas das autarquias locais, 
os Municípios podem criar taxas para financia-
mento de utilidades geradas pela realização de 
despesa pública local, quando desta resultem 
utilidades divisíveis que beneficiem um grupo 
determinado de sujeitos, como é o caso dos tu-
ristas, independentemente da sua vontade.
Ainda de acordo com a mesma Lei, nos termos 
do seu artigo 8.º, n.º 1, as taxas das autarquias 
locais são criadas por regulamento aprovado 
pela Assembleia Municipal, que deverá conter 
obrigatoriamente, sob pena de nulidade, a fun-
damentação económico-financeira do valor das 
taxas a cobrar, designadamente, os custos dire-
tos e indiretos, os encargos financeiros, amorti-
zações e futuros investimentos realizados ou a 
realizar pelo Município.
por sua vez, nos termos das alíneas k) e ccc) 
do n.º 1 do artigo 33.º do regime jurídico das 
autarquias locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, compete à Câmara Munici-
pal de gaia elaborar e submeter à aprovação 
da Assembleia Municipal, os projetos de regula-
mentos externos do Município bem como apre-
sentar propostas, à mesma Assembleia, sobre 
matérias da competência desta.
No exercício desta competência, a Câmara Mu-
nicipal promoveu uma análise dos custos dire-
tos e indiretos em que incorre com as utilidades 
e serviços prestados pelo Município aos turistas 
de vila Nova de gaia. 
Esta análise que se encontra melhor descrita na 
fundamentação económico-financeira que inte-
gra o presente regulamento partiu de uma con-
sideração da totalidade dos encargos previstos 

pelo Município para 2018 e anos seguintes, di-
retamente relacionados com a atividade turís-
tica e que deve ser imputada na sua justa pro-
porção à "população turística", ou seja, aos não 
residentes que dormem na cidade de vila Nova 
de gaia e dela usufruem ou beneficiam, popula-
ção esta que, de acordo com os últimos dados 
oficiais disponíveis do INE, em 2016, correspon-
deu a 592.587 pessoas ou seja, uma média diá-
ria de 1623 turistas, correspondente a 0,0053 
da população global da cidade (302 295). 
perante os valores assim apurados, o Município 
de vila Nova de gaia considera que o princípio 
da justa repartição dos encargos públicos im-
põe que as despesas em que incorre, nomeada-
mente, com a geração de utilidades propicia-
das aos que visitam a cidade, e, ou, para mitigar 
o impacto da “pegada turística”, sejam imputa-
das, na proporção em que delas usufruem ou 
determinam, a estes turistas e não, na sua tota-
lidade, à população residente no Município. 
ponderando as diferentes opções, já adotadas 
nacional e internacionalmente sobre esta maté-
ria, o Município de vila Nova de gaia opta por 
consagrar uma taxa de cidade que incide exclu-
sivamente sobre as dormidas em empreendi-
mentos turísticos ou estabelecimentos de alo-
jamento local, localizados em vila Nova de gaia 
e opta, também, por não fixar um valor único 
da taxa, independentemente do número de 
dormidas do turista, e que varia em função da 
sazonalidade e do carácter da visita de forma 
a garantir que o pagamento da taxa seja mais 
elevado na época alta e proporcional à pressão 
efetiva dos visitantes sobre a cidade, cumprin-
do-se, deste modo, o princípio da equivalência 
jurídica. Neste domínio, as entidades que inte-
grem grupos de visitantes que pernoitem em 
vila Nova de gaia, no âmbito de atividades 
profissionais, académicas, sociais, desportivas, 
culturais, ou outras não predominantemente 
turísticas, suportarão apenas 50% do valor da 
respetiva taxa.
Com estes pressupostos e fundamentos, o Mu-
nicípio de vila Nova de gaia cria, pois, através 
do presente regulamento, a Taxa de Cidade, 
cuja receita anual permitirá ao Município não 
só a recuperação de parte dos custos já supor-
tados presentemente, como também a realiza-
ção, no futuro, de novos investimentos e des-
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pesas concretamente dirigidos à prestação de 
serviços e utilidades diretamente relacionados 
com a atividade turística. 
publicitação do procedimento, audiência de in-
teressados e consulta pública: Nos termos do 
artigo 98.º do novo Código do procedimento 
Administrativo (CpA) aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, o início do pro-
cedimento do regulamento da Taxa Municipal 
Turística de vila Nova de gaia foi aprovado pela 
Câmara Municipal, na reunião ordinária de 6 de 
novembro de 2017, tendo o mesmo sido publi-
citado na Internet, no sítio institucional do Mu-
nicípio de vila Nova de gaia, no período que 
decorreu entre os dias 14 e 28 de novembro 
de 2017, sem que se tenha verificado a cons-
tituição de interessados ou a apresentação de 
quaisquer contributos.
Elaborado o projeto de regulamento, a Câmara 
Municipal, em reunião pública de 18 de dezem-
bro de 2017, deliberou submeter o referido pro-
jeto a consulta pública, para recolha de suges-
tões, de acordo com o estipulado no artigo 101.º 
do CpA, tendo o mesmo sido publicitado, entre 
26 de janeiro e 13 de março de 2018, por edital 
(EDT-CMvNg/2018/46) e publicado no Boletim 
Municipal n.º 86, de dezembro, e na Internet, no 
sítio institucional do Município.
A Câmara Municipal, no âmbito da discussão 
pública e na sequência da divulgação efetuada 
junto dos agentes económicos, recebeu, entre-
tanto, diversas apreciações, comentários, con-
tributos e sugestões atinentes ao projeto por 
parte de diversos responsáveis ou de associa-
ções representativas de empreendimentos tu-
rísticos e de estabelecimentos de alojamento 
local.
Face à pertinência de algumas das preocupa-
ções manifestadas e contributos recebidos, o 
projeto de regulamento da Taxa Municipal Tu-
rística de vila Nova de gaia inicial foi objeto de 
profundas alterações, nomeadamente, no to-
cante à incidência da taxa, que será agora de-
signada “Taxa de Cidade”, denominação mais 
ajustada à sua natureza, e devida por hóspe-
des com idade igual ou superior a 16 anos (em 
vez de 14 anos) e quanto ao respetivo valor que 
será reduzido para metade (de 2€/dormida 
passa para 1€/dormida) em época baixa ou, em 
50%, para entidades responsáveis pelo paga-

mento de estadias de grupos de visitantes, no 
âmbito da prossecução de atividades sem fins 
predominantemente turísticos. 
Tais alterações acarretam, naturalmente, a re-
formulação completa da fundamentação eco-
nómico-financeira, justificando-se, por isso, que 
a Câmara Municipal de vila Nova de gaia deli-
bere submeter o projeto de regulamento agora 
denominado “Taxa de Cidade de vila Nova de 
gaia a nova consulta pública nos termos do ar-
tigo 101.º do CpA.
ponderação de Custos e Benefícios – A receita 
proveniente da Taxa de Cidade, no valor anual 
estimado que consta da fundamentação eco-
nómico-financeira do respetivo projeto, permi-
tirá a satisfação de necessidades financeiras do 
Município decorrentes do acréscimo de despe-
sa local com novas utilidades e serviços presta-
dos aos turistas que visitam vila Nova de gaia.
Em contrapartida, o regulamento não acarreta 
qualquer acréscimo de custos para o Município, 
para além dos emergentes do pagamento de 
uma comissão de cobrança, no valor de 2,5% 
da receita da Taxa de Cidade, pela prestação do 
serviço de liquidação e cobrança da taxa, aos 
detentores de empreendimentos turísticos ou 
estabelecimentos de alojamento local, localiza-
dos no Município de vila Nova de gaia.
paços do Município de vila Nova de gaia, 11 de 
junho de 2018

REGuLAMENTo DA TAXA DE CIDADE DE 
VILA NoVA DE GAIA

preâmbulo
o exponencial aumento da atividade turística 
verificado nos últimos anos no Norte de por-
tugal e em particular na área Metropolitana do 
porto, que registou, em 2016, um total de cinco 
milhões de dormidas de visitantes nacionais e 
estrangeiros, tem-se refletido, com particular 
impacto, em vila Nova de gaia, que registou, 
nesse mesmo ano, segundo dados do INE, um 
valor próximo das 600 000 dormidas.  
E é notório que o rio Douro, o Centro histórico 
e as Caves do vinho do porto, estas situadas to-
talmente em vila Nova de gaia, figuram entre os 
locais mais frequentados pela generalidade de 
quantos visitam a Área Metropolitana do por-
to, o que determina, a par da dinamização da 



regulamentos

nº 92 | junho 2018 | BoletIm munIcIpal

108

economia local que é naturalmente de saudar e 
de incentivar, um forte aumento da pressão em 
infraestruturas e equipamentos públicos, na via 
pública e no espaço urbano em geral do Con-
celho.  
Daí que perante a procura quotidiana de muitos 
milhares de visitantes que acrescem à popula-
ção local, o Município se tenha deparado, pois, 
com a necessidade de reforçar substancialmen-
te o investimento e a despesa pública, no âmbi-
to da prestação de serviços, nomeadamente no 
âmbito da limpeza urbana, e de novas utilida-
des inerentes à atividade turística, em diversos 
domínios das respetivas atribuições, de modo 
a propiciar as necessárias condições estruturais 
de sustentabilidade, segurança e atratividade 
de vila Nova de gaia a todos os que a visitam, 
bem como a garantir, naturalmente, o equilíbrio 
e qualidade de vida urbana requerido por todos 
e muito em particular pelos seus munícipes.
Incumbe, assim, presentemente, ao Município, 
promover e garantir um conjunto de novas ati-
vidades e investimentos diretamente relacio-
nados com o turismo, que acarretam despesas 
acrescidas, seja ao nível da oferta cultural, ar-
tística e de lazer seja as destinadas a prevenir 
e a mitigar a degradação e a sobreocupação, 
mormente nas áreas do Concelho mais pro-
curadas, face ao desgaste inerente à "pegada 
turística", no plano da segurança de pessoas e 
bens, da manutenção e qualificação urbanísti-
ca, patrimonial, territorial e ambiental do espa-
ço público, e que requerem meios financeiros 
avultados.
Nesse âmbito, para além, da necessidade de 
realização de diversos investimentos que se 
revelam essenciais para a criação das melho-
res condições urbanísticas e infra-estruturais, 
nomeadamente, os destinados à realização de 
Congressos, com caráter de regularidade, em 
vila Nova de gaia, é de destacar a compartici-
pação financeira municipal, estimada em cerca 
de 6 milhões de euros, para a construção a mui-
to curto prazo de uma nova ponte sobre o Dou-
ro, destinada a libertar inteiramente o tabuleiro 
inferior da ponte Luiz I, para o atravessamento 
pedonal, de forma mais confortável e segura, 
do rio Douro, por milhares de turistas que quo-
tidianamente utilizam tal ligação entre os cen-
tros históricos das cidades do porto e de gaia.

para efeito de cobertura dos novos custos, o 
Município de vila Nova de gaia tem de assegu-
rar, assim, novas fontes de financiamento, no-
meadamente, de acordo com o princípio da jus-
ta repartição dos encargos públicos, através da 
receita decorrente da criação de uma taxa de 
cidade, ou seja, através de um pequeno valor 
a imputar a nacionais e estrangeiros que com-
provadamente visitam o Concelho como con-
trapartida das utilidades públicas gerais e dos 
serviços municipais que lhes são concretamen-
te propiciados e dirigidos e que são geradores 
das novas despesas.
ora, nos termos do artigo 20.º da Lei n.º 73/2013, 
de 3 de setembro, que aprovou o novo regime 
financeiro das autarquias locais, os Municípios 
podem criar taxas nos termos do regime geral 
das taxas das autarquias locais, incidindo sobre 
"utilidades prestadas aos particulares, geradas 
pela atividade dos municípios ou resultantes da 
realização de investimentos municipais". 
por sua vez, nos termos do artigo 5.º, n.º 2 da Lei 
n.º 53-E/2006, de 29 de dezembro, que aprova 
o regime geral das taxas das autarquias locais, 
os Municípios podem criar taxas para financia-
mento de utilidades geradas pela realização de 
despesa pública local, quando desta resultem 
utilidades divisíveis que beneficiem um grupo 
determinado de sujeitos, como é o caso dos tu-
ristas, independentemente da sua vontade.
Ainda de acordo com a mesma Lei, nos termos 
do seu artigo 8.º, n.º 1, as taxas das autarquias 
locais são criadas por regulamento aprovado 
pela Assembleia Municipal, que deverá conter 
obrigatoriamente, sob pena de nulidade, a fun-
damentação económico-financeira do valor das 
taxas a cobrar, designadamente, os custos dire-
tos e indiretos, os encargos financeiros, amorti-
zações e futuros investimentos realizados ou a 
realizar pelo Município.
por sua vez, nos termos das alíneas k) e ccc) 
do n.º 1 do artigo 33.º do regime jurídico das 
autarquias locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, compete à Câmara Munici-
pal de gaia elaborar e submeter à aprovação 
da Assembleia Municipal, os projetos de regula-
mentos externos do Município bem como apre-
sentar propostas, à mesma Assembleia, sobre 
matérias da competência desta.
No exercício desta competência, a Câmara Mu-
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nicipal promoveu uma análise dos custos dire-
tos e indiretos em que incorre com as utilidades 
e serviços que o Município presta aos turistas 
de vila Nova de gaia. 
Esta análise que se encontra melhor descrita 
na fundamentação económico-financeira que 
integra o presente regulamento partiu de uma 
consideração da totalidade dos encargos pre-
vistos pelo Município para 2018 e anos seguin-
tes, diretamente relacionados com a atividade 
turística, que devem ser imputados na sua justa 
proporção à "população turística", ou seja aos 
não residentes, que dormem na cidade de vila 
Nova de gaia e dela usufruem ou beneficiam, 
população esta que, de acordo com os últimos 
dados oficiais disponíveis do INE, em 2016, 
correspondeu a 592.587 pessoas ou seja, uma 
média diária de 1623 turistas, correspondente 
a 0,0053 da população global da cidade (302 
295). 
perante os valores apurados, o Município de 
vila Nova de gaia considera que o princípio da 
justa repartição dos encargos públicos impõe 
que as despesas em que incorre, nomeadamen-
te, com a geração de utilidades propiciadas aos 
que visitam a cidade, e, ou, para mitigar o im-
pacto da “pegada turística”, sejam imputadas, 
na proporção em que delas usufruem ou deter-
minam, a estes turistas e não, na sua totalidade, 
à população residente no Município. 
ponderando as diferentes opções, já adotadas 
nacional e internacionalmente sobre esta ma-
téria, o Município de vila Nova de gaia opta 
por consagrar uma taxa de cidade que inci-
de exclusivamente sobre as dormidas em em-
preendimentos turísticos ou estabelecimentos 
de alojamento local, localizados em vila Nova 
de gaia e opta, também, por não fixar um va-
lor único da taxa, independentemente do nú-
mero de dormidas do turista, e que varia em 
função da sazonalidade e do carácter da visita 
de forma a garantir que o pagamento da taxa 
seja mais elevado na época alta e proporcional 
à pressão efetiva dos visitantes sobre a cida-
de, cumprindo-se, deste modo, o princípio da 
equivalência jurídica. Neste domínio, as enti-
dades que integrem grupos de visitantes que 
pernoitem em vila Nova de gaia, no âmbito de 
atividades profissionais, académicas, sociais, 
desportivas, culturais, ou outras não predomi-

nantemente turísticas, suportarão apenas 50% 
do valor da respetiva taxa.
Com estes pressupostos e fundamentos, o Mu-
nicípio de vila Nova de gaia cria, pois, através 
do presente regulamento, a taxa de cidade, 
cuja receita permitirá ao Município não só a re-
cuperação de parte dos custos já suportados 
presentemente, como também a realização, no 
futuro, de novos investimentos e despesas con-
cretamente dirigidos à prestação de serviços e 
utilidades diretamente relacionados com a ati-
vidade turística. 
o projeto deste regulamento foi submetido a 
consulta pública, para recolha de sugestões, 
nos termos do artigo 101.º do CpA, através de 
publicação no Boletim Municipal e na Internet 
no sítio institucional do Município. 

Assim:
A Assembleia Municipal de vila Nova de gaia, 
sob proposta da Câmara Municipal, ao abrigo 
da alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º e da alínea 
k) do n.º 1 do artigo 33º e regime jurídico das 
autarquias locais (rJAL) aprovado pela alínea 
a) do n.º 1 do artigo 1.º da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, aprova o seguinte regulamento:

Artigo 1.º
objeto e lei habilitante

o presente regulamento procede à criação da 
taxa de cidade de vila Nova de gaia e é ela-
borado ao abrigo da Lei n.º 53-E/2006, de 29 
de dezembro (aprova o regime geral das taxas 
das autarquias locais) e do disposto nos artigos 
112.º, n.º 7 e 241.º da Constituição da república 
portuguesa, 23.º, 25.º, n.º 1 alínea g) e 33.º, n.º 1, 
alínea k), do regime jurídico das autarquias lo-
cais (rJAL) aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro e do artigo 20.º do regime finan-
ceiro das autarquias locais, estabelecido pela 
Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro.

Artigo 2.°
Taxa de cidade

A taxa de cidade destina-se ao financiamento 
de utilidades geradas pela realização de despe-
sa pública, pelo Município de vila Nova de gaia, 
com atividades e investimentos relacionados 
com a atividade turística, sendo devida em con-
trapartida da prestação concreta de serviços e 
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utilidades, nomeadamente, os disponibilizados 
e a disponibilizar no futuro, ao nível da informa-
ção e apoio ao turista, do reforço da segurança 
de pessoas e bens, da limpeza urbana, da rea-
lização de obras de manutenção e qualificação 
urbanística, territorial, patrimonial e ambiental 
do espaço público, e, bem assim, da criação 
de infraestruturas e novos espaços e polos de 
atração turística, de oferta cultural, artística, 
de lazer, ou outra, especificamente dirigidos 
aos visitantes, no concelho em geral mas com 
especial enfoque nas suas zonas turísticas de 
excelência, situadas no Centro histórico e nas 
extensas orlas marítima e fluvial.

Artigo 3.°
Modalidade, valor e incidência da taxa de cida-

de
1. A taxa de cidade institui-se na modalidade 
de taxa de dormida com o valor unitário de 1€/
dormida, entre 1 de outubro a 31 de março e 
de 2€/dormida, de 1 de abril a 30 de setembro, 
fixado nos termos da fundamentação económi-
co-financeira constante do Anexo a este regu-
lamento e que dele faz parte integrante. 
2. A taxa de dormida é devida pelas dormidas 
remuneradas, por hóspede, com idade igual ou 
superior a 16 anos, e por noite, até a um má-
ximo de 7 (sete) noites seguidas por pessoa e 
por estadia em empreendimentos turísticos ou 
estabelecimentos de alojamento local, situados 
no Concelho de vila Nova de gaia.
3. A taxa de cidade é aplicada a todos os hóspe-
des referidos no número anterior, independen-
temente do seu local de residência e modalida-
de da respetiva reserva (presencial, analógica, 
ou digital).

Artigo 4.º
Isenções totais ou parciais

1. Ficam totalmente isentos da taxa de cidade: 
a) hóspedes cuja estadia seja motivada por tra-
tamentos médicos, estendendo-se esta não su-
jeição a um acompanhante, ainda que o doente 
em causa não pernoite por questões de saúde, 
no respetivo estabelecimento, que apresen-
tem documento comprovativo de marcação ou 
prestação de serviços médicos ou documento 
equivalente; 
b) hóspedes portadores de deficiência, isto é, 

hóspedes que apresentem qualquer incapaci-
dade igual ou superior a 60%, desde que apre-
sentem documento comprovativo desta condi-
ção. 
2. As pessoas singulares ou coletivas respon-
sáveis pelo pagamento de estadias de grupos 
de visitantes que comprovem mediante decla-
ração ou por outro meio idóneo que a deslo-
cação do referido grupo a vila Nova de gaia 
é motivada por atividades profissionais, acadé-
micas, sociais, desportivas, culturais, ou outras 
não predominantemente turísticas, suportarão 
apenas 50% do valor da respetiva taxa.
3. As isenções previstas nos números anteriores 
têm por fundamento:
a) Em relação à alínea a), não sobrecarregar fi-
nanceiramente a pessoa que comprovadamen-
te visita o Concelho para obtenção de serviços 
médicos de saúde e não por razões turísticas.
b) Em relação à alínea b), trata-se de uma dis-
criminação positiva destinada a favorecer a in-
clusão de cidadãos portadores de deficiência.   
c) Em relação ao n.º 2, não onerar excessiva-
mente as entidades responsáveis pelo paga-
mento de estadias de grupos de visitantes que 
se desloquem a vila Nova de gaia, por razões 
profissionais, académicas, sociais, culturais, 
desportivas, ou outras sem caráter marcada-
mente turístico.
4. As entidades exploradoras dos empreendi-
mentos turísticos e dos estabelecimentos de 
alojamento local devem manter arquivados, 
pelo período de um ano, os documentos com-
provativos referidos nos números 1 e 2, poden-
do, durante este período, ser exigidos ou con-
sultados pelo Município, mediante pré-aviso, no 
âmbito dos seus poderes de fiscalização.

Artigo 5.º
Liquidação, cobrança e pagamento da taxa de 

cidade
1. A liquidação e cobrança da taxa de cidade 
competem às pessoas singulares ou coletivas 
que explorem qualquer tipologia de empreen-
dimento turístico ou de alojamento local.
2. o pagamento da taxa de cidade é devido no 
final da estadia, numa única prestação, median-
te a obrigatoriedade de emissão de fatura-reci-
bo, em nome da pessoa que efetuou a reserva, 
com referência expressa à sua não sujeição a 
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IvA.
3. o valor da taxa de cidade é inscrito de forma 
autónoma na fatura dos serviços de alojamento 
ou objeto de faturação autónoma, conforme o 
procedimento que cada entidade responsável 
entender mais adequado.
4. pela prestação do serviço de liquidação e co-
brança da taxa, as entidades referidas no n.º 1 
recebem uma comissão de cobrança no valor 
de 2,5%, sujeita a IvA à taxa legal em vigor. 

Artigo 6.º
Entrega da taxa de cidade

1. Até ao último dia do mês seguinte ao da sua 
cobrança, as entidades exploradoras dos em-
preendimentos turísticos ou estabelecimentos 
de alojamento local devem apresentar uma de-
claração do valor cobrado, conforme modelo 
disponibilizado pelo Município nos termos de-
finidos no sítio institucional do Município na In-
ternet.
2. os valores declarados nos termos do número 
anterior devem ser entregues ao Município de 
vila Nova de gaia, pelas entidades exploradoras 
dos empreendimentos turísticos ou estabeleci-
mentos de alojamento local, no prazo de dez 
dias úteis contados da data em que o Município 
disponibilize a referência multibanco ou infor-
mação equivalente para a respetiva entrega.
3. o incumprimento do prazo referido no núme-
ro anterior, sem prejuízo do disposto no artigo 
8.º, determina o pagamento de juros de mora à 
taxa legal. 
4. A operacionalização dos procedimentos de 
liquidação, cobrança e entrega da taxa de cida-
de pode ser objeto de protocolo a celebrar en-
tre o Município e as entidades representativas 
de empreendimentos turísticos ou de estabele-
cimentos de alojamento local.
 

Artigo 7.º
Fiscalização

1. Compete ao Município de vila Nova de gaia 
a fiscalização do cumprimento do disposto no 
presente regulamento, através de quaisquer 
meios legalmente admissíveis para o efeito. 
2. para efeitos do disposto no número anterior 
é reservado o direito ao Município de vila Nova 
de gaia de requerer informações aos empreen-
dimentos turísticos ou estabelecimentos de 

alojamento local. 

Artigo 8.º
Contraordenações

1. As infrações às normas do presente regula-
mento constituem contraordenações nos ter-
mos do regime geral das Infrações Tributárias.
2. A falta de liquidação, cobrança ou entrega do 
valor da taxa devida ao Município, bem como a 
falta, inexatidão ou falsidade dos elementos a 
remeter, para o efeito, à Câmara Municipal de 
gaia, nos termos do presente regulamento, são 
punidas com coima a graduar entre 150 euros 
e 500 euros para as pessoas singulares e entre 
300 e 1000 euros para as pessoas coletivas.

Artigo 9.º
Normas de Execução e regime Supletivo

1. Compete à Câmara Municipal de vila Nova de 
gaia aprovar o modelo de declaração a que se 
refere o n.º 1 do artigo 6.º e demais normas de 
execução do presente regulamento. 
2. Em tudo quanto não se regule especificamen-
te no presente regulamento é supletivamente 
aplicável o regulamento de Taxas e outras re-
ceitas do Município de vila Nova de gaia.

Artigo 10.º
Entrada em vigor

o presente regulamento entra em vigor no pri-
meiro dia do segundo mês seguinte ao da sua 
publicação, nos termos legais, não sendo apli-
cável às reservas comprovadamente efetuadas 
anteriormente.

ANEXo
FuNDAMENTAçÃo ECoNÓMICo-FINANCEI-

rA DA TAXA DE CIDADE
A Taxa de Cidade destina-se ao financiamento 
de utilidades geradas pela realização de des-
pesa pública, pelo Município de vila Nova de 
gaia, com atividades e investimentos relacio-
nados com a atividade turística, sendo devida 
em contrapartida da prestação concreta de ser-
viços, nomeadamente, os disponibilizados e a 
disponibilizar no futuro, ao nível da informação 
e apoio ao turista, do reforço da segurança de 
pessoas e bens, da realização de obras de ma-
nutenção e qualificação urbanística, territorial, 
patrimonial e ambiental do espaço público, e, 
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bem assim, da criação de infraestruturas e po-
los de oferta cultural, artística e de lazer dirigi-
dos aos visitantes, no concelho em geral mas 
com especial enfoque nas sua zonas turísticas 
de excelência, situadas no Centro histórico e 
nas extensas orlas marítima e fluvial.
A metodologia utilizada para a determinação do 
valor unitário da Taxa de Cidade assenta, tendo 
em conta os últimos dados disponíveis, na con-
sideração da totalidade dos encargos previstos 
pelo Município para 2018, nas opções do pla-
no, diretamente com a atividade "Turismo" no 
valor de 249 060,00 €, bem como, deduzido 
este valor, com a parte remanescente do total 
geral da dotação da despesa prevista, no orça-
mento e grandes opções do plano, desse ano 
pelo Município (168 431 940,00 €) que deve ser 
imputada, na sua justa proporção, à "população 
turística" que dorme no Concelho de vila Nova 
de gaia e delas beneficia indiretamente. 
ora, tal população, de acordo com os últimos 
dados oficiais do INE, em 2016, correspondeu 
a 592.587 pessoas, ou seja, uma média diária 
de 1.623 turistas, correspondente a 0,0054 da 
população global do Concelho (300 001, cfr. 
Censos de 2011, atualizado a 2016).
A proporção correspondente à quota de utili-
zação pelos turistas dos benefícios e utilidades 
gerados pela totalidade da despesa munici-
pal deverá resultar, pois, da fração do número 
médio diário de dormidas de turistas em vila 
Nova de gaia, (592.587/365=1623 turistas) so-
bre a população global do Concelho (1623/300 
001=0,0054).
Assim, aos encargos diretos com a atividade 
"Turismo" no valor de 249 060,00 €, adicio-
nou-se o valor de 911.775,20 € corresponden-
te à proporção de 0,0054 da despesa global 
orçamentada em 2018, pelo Município, sem as 
referidas despesas de Turismo (168 431 940,00 
€), o que perfaz um montante global de 1 160 
835,20 € que, quando dividido pela “popula-
ção” turística anual (592.587), determina o va-
lor unitário de 1,96 €.
Com estes pressupostos e aplicando os crité-
rios acima descritos alcançou-se, assim, como 
se demonstra no quadro seguinte, o valor unitá-
rio do custo associado a cada dormida turística 
na cidade de vila Nova de gaia. 

Assim, perante este valor, considera-se razoá-
vel, pelo menos na fase inicial de implementa-
ção, a fixação do valor da Taxa de Cidade de 
vila Nova de gaia em 2€/dormida. 
A receita estimada associada ao lançamento da 
taxa fixada nestes termos, permitirá a recupera-
ção de parte dos custos suportados pelo Muni-
cípio com as utilidades geradas para o Turismo. 

E.2. REGuLAMENToS EM VERSÃo FINAL

E.2.1. REGuLAMENTo QuE PRoCEDE À CRIA-
ÇÃo Do PRoGRAMA MuNICIPAL DE ESTÁ-
GIoS PRoFISSIoNAIS REMuNERADoS
Eduardo vítor rodrigues, presidente da Câma-
ra Municipal de vila Nova de gaia, torna públi-
co, ao abrigo da competência que lhe confere 
a alínea t) do n.º 1 do artigo 35.º do anexo I à 
Lei n.º 75/2013, de 12 setembro, que a Câmara 
Municipal, em reunião ordinária realizada no dia 
7 de maio de 2018, e a Assembleia Municipal 
de vila Nova de gaia, em reunião ordinária de 
10 de maio de 2018, deliberaram aprovar, após 
consulta pública, o regulamento Municipal que 
procede à criação do programa Municipal de Es-
tágios profissionais remunerados, que se publi-
ca, nos termos e para os efeitos do disposto no 
artigo 139.º do Código do procedimento Admi-
nistrativo, o qual entra em vigor no dia imediato 
ao da sua publicação no Diário da república, 
sem prejuízo de tal publicação ser igualmente 
feita no Boletim Municipal e na Internet no sítio 
institucional do Município.
16 de maio de 2018 – o presidente da Câmara, 
Eduardo vítor rodrigues.
preâmbulo
Com a publicação do regulamento n.º 
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1055/2016, de 21 de novembro, que criou o pro-
grama Municipal de Ação Social gaia+Inclusiva, 
o Município promoveu, dentro das suas dispo-
nibilidades e nos limites das suas atribuições 
e competências, um conjunto coerente e inte-
grado de apoios sociais, acrescentando apoios 
inovadores a outros já anteriormente prestados 
de forma avulsa, elegendo, para o efeito, como 
instrumento estratégico de resposta política lo-
cal às situações de maior vulnerabilidade social, 
a cooperação e articulação da ação municipal 
com os diversos parceiros da rede Social de 
vila Nova de gaia. 
Destacando-se, no momento atual, entre as si-
tuações de maior vulnerabilidade, a problemá-
tica do desemprego jovem, em particular a da 
adequada inserção na vida ativa de jovens qua-
lificados, o Município pretende, em desenvolvi-
mento do eixo relativo ao apoio ao Emprego 
e Formação do programa gaia+Inclusiva, po-
tenciar oportunidades de desempenho profis-
sional em contexto real de trabalho através da 
dinamização e promoção de um programa de 
estágios profissionais remunerados especifica-
mente dirigido à inclusão dos jovens gaienses 
qualificados, no mercado de trabalho. 
Aproveitando a rede de colaboração gerada 
pelo referido programa visa-se responder a tal 
problemática social associando as estruturas 
municipais às demais entidades parceiras da 
rede Social de vila Nova de gaia, permitindo, 
deste modo, uma operacionalização mais efi-
caz dos conhecimentos adquiridos no percurso 
académico, mediante a aquisição de experiên-
cia e o desenvolvimento de competências em 
contacto com uma realidade profissional mais 
alargada.
A criação de tal programa visa, pois, a materia-
lização de um objetivo absolutamente relevan-
te para os jovens do nosso Município que, ten-
do concluído a sua formação escolar, desejam 
rapidamente ingressar no mercado de trabalho.
É com este objetivo que se procede, assim, 
através do presente regulamento, à criação 
do programa Municipal de Estágios profissio-
nais remunerados, a promover pelo Município 
em sinergia com as demais entidades de aco-
lhimento que integram a rede Social sedeadas 
em vila Nova de gaia.
o projeto deste regulamento foi objeto de con-

sulta pública, para recolha de sugestões, nos 
termos do artigo 101.º do Código do procedi-
mento Administrativo, através de publicação 
no Boletim Municipal e na Internet no sítio ins-
titucional do Município, tendo sido, igualmente, 
submetido a parecer obrigatório do Conselho 
Municipal da Juventude de vila Nova de gaia.
Assim:
A Assembleia Municipal de vila Nova de gaia, 
sob proposta da Câmara Municipal, ao abrigo 
da alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º e da alínea 
k) do n.º 1 do artigo 33.º e regime jurídico das 
autarquias locais (rJAL) aprovado pela alínea 
a) do n.º 1 do artigo 1.º da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, aprova o seguinte regulamento:
regulamento do programa Municipal de Está-
gios profissionais remunerados

Capítulo I

Artigo 1.º
Lei habilitante

o presente regulamento é elaborado ao abri-
go do disposto nos artigos 112.º, n.º 7 e 241.º da 
Constituição da república portuguesa e dos 
artigos 23.º, n.º 2, alíneas d) e h), 25.º, n.º 1 alí-
nea g) e 33.º, n.º 1, alíneas k), u) e v) do regime 
jurídico das autarquias locais (rJAL), aprovado 
pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

Artigo 2.º
objeto

o presente regulamento procede à criação do 
programa de Estágios profissionais remunera-
dos, promovido pelo Município de vila Nova de 
gaia, abreviadamente designado por pEpr, ou 
por programa, definindo os seus objetivos ge-
rais e características, destinatários, condições 
de acesso e de realização.

Artigo 3.º
objetivos e Características

1 - o pEpr desenvolve-se nos serviços afetos à 
orgânica da Câmara Municipal de vila Nova de 
gaia, ou em entidades de acolhimento externas, 
nos termos do artigo 5.º, e tem como principal 
objetivo contribuir para a plena integração dos 
jovens gaienses, à procura de emprego, no mer-
cado de trabalho, através da sua participação 
em projetos de formação prática em contexto 
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de trabalho, que complementem a sua qualifi-
cação anteriormente adquirida.
2 - o pEpr não tem por objetivo nem a conclu-
são dos estágios tem como efeito a constitui-
ção, a qualquer título, de uma relação jurídica 
de emprego com o Município ou com as demais 
entidades de acolhimento.
3 - É vedado atribuir aos estagiários no âmbi-
to do pEpr, no decurso do estágio, atividades 
correspondentes a trabalhadores previstos no 
mapa de pessoal, que em face das circunstân-
cias concretas correspondam à supressão de 
recursos humanos das entidades de acolhimen-
to.

Artigo 4.º
Destinatários

1 - Este programa destina-se a cidadãos que 
residam no Município de vila Nova de gaia há 
pelo menos três anos, com idades compreendi-
das entre os 18 e os 30 anos, à data da apresen-
tação da sua candidatura, desde que:
a) Sejam titulares de licenciatura [nível 6 do 
Quadro Nacional de Qualificações (QNQ)], ou
b) Sejam detentores de comprovada qualifica-
ção (nível 3 ou superior do QNQ); e
c) Se encontrem à procura de primeiro empre-
go, sejam desempregados à procura de novo 
emprego ou, quando empregados, estejam à 
procura de primeiro emprego na sua área de 
formação académica e/ou profissional.
2 - No caso de cidadãos com deficiência ou in-
capacidade, o limite de idade estabelecido no 
n.º anterior é de 35 anos.
3 - Excluem-se deste programa os estágios pro-
fissionais financiados por entidades públicas, 
como o pEpAp, pEpAC, pEpAL, e outros simila-
res bem como os estágios apoiados pelo IEFp, 
não sendo nele admitidos os jovens que já te-
nham frequentado tais estágios.

Artigo 5.º
Entidades de Acolhimento

1 - os estágios poderão decorrer em qualquer 
serviço e/ou equipamento do Município em 
áreas de atividade a indicar anualmente, após 
aprovação de proposta em reunião do Executi-
vo Municipal, que deverá ocorrer até ao final do 
mês de abril de cada ano civil.
2 - os estágios poderão igualmente decorrer 

em juntas de freguesia, empresas municipais, 
instituições de ensino ou de solidariedade so-
cial (IpSS) entre outros parceiros da rede So-
cial, com os quais o Município venha a celebrar 
protocolo de cooperação para o efeito, nomea-
damente, no quadro da concretização de um 
programa ou projeto conjunto destinado à rea-
lização de atribuições municipais.

Artigo 6.º
Duração e Início dos Estágios

1 - os estágios terão duração de 12 (doze) me-
ses consecutivos, sem possibilidade de renova-
ção.
2 - Em regra, os estágios terão início a 1 de julho 
e termo em 30 de junho do ano seguinte.

Artigo 7.º
plano de Estágio

o número de estagiários a acolher, que deverá 
incluir, sempre que possível, uma quota especí-
fica para pessoas com deficiência ou incapaci-
dade, será determinado anualmente, em função 
da dotação orçamental disponível para o efeito, 
mediante a aprovação pela Câmara Municipal, 
até 30 de abril de cada ano, do plano de Está-
gio respetivo, do qual constarão as respetivas 
condições, designadamente, o âmbito prioritá-
rio dos projetos, as entidades de acolhimento, 
bem como o perfil, métodos de avaliação e cri-
térios de seleção dos candidatos.

Capítulo II
Candidaturas

Artigo 8.º
publicitação

o programa será publicitado pelos meios ade-
quados, incluindo por Edital a afixar nos locais 
de estilo, na página institucional da internet 
www.cm-gaia.pt, bem como em outros meios 
de comunicação e informação considerados 
convenientes.

Artigo 9.º
período de Candidaturas

1 - Em regra, o período de candidaturas decor-
rerá de 1 a 15 de março, de cada ano, para as en-
tidades de acolhimento externas ao Município e 
de 1 a 15 de maio para os estagiários.
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2 - Eventuais alterações ao período de candida-
turas acima referido deverão ser oportunamen-
te publicitadas nos termos do artigo anterior.

Artigo 10.º
procedimento de Candidatura a Estágio

1 - os jovens que pretendam participar neste 
programa deverão candidatar-se junto do Mu-
nicípio, através de formulário próprio a fornecer 
pelos serviços e dentro dos prazos acima fixa-
dos.
2 - Terminado o prazo de receção das candida-
turas, serão as mesmas objeto de análise pelo 
Departamento de pessoal para verificação dos 
requisitos exigidos, sendo, de imediato, elabo-
rada a lista dos candidatos admitidos e excluí-
dos para aplicação dos métodos de seleção.
3 - os métodos de seleção serão aplicados por 
um júri, composto por três pessoas e anual-
mente designado pelo presidente da Câmara 
Municipal, a quem competirá comunicar quais 
os candidatos selecionados até 31 de maio, em 
função do total de vagas disponíveis, e sua alo-
cação às entidades de acolhimento.
4 - os restantes candidatos, admitidos e não 
selecionados em cada edição do programa, 
constituirão uma bolsa de recrutamento a que 
o Município poderá recorrer em caso de neces-
sidade de substituição.
5 - Cada indivíduo poderá concorrer a mais do 
que uma edição deste programa, não podendo 
contudo frequentar mais do que uma edição.

Artigo 11.º
requisitos de Candidatura das Entidades de 

Acolhimento
1 - As candidaturas das entidades de acolhimen-
to externas, no quadro do disposto no n.º 2 do 
artigo 5.º, são apresentadas à Câmara Munici-
pal, mediante as condições e dentro dos prazos 
por esta previamente definidos e publicitados, 
devidamente acompanhadas de um projeto de 
relevante interesse para o Concelho, a desen-
volver durante o ano de estágio.
2 - Apenas são aceites candidaturas de enti-
dades de acolhimento referidas no n.º anterior 
desde que as mesmas se encontrem legalmente 
constituídas, possuam a situação regularizada 
face à administração fiscal e à segurança social, 
não se encontrem em dívida no que respeita a 

apoios comunitários ou nacionais, independen-
temente da sua natureza ou objetivos, dispo-
nham de contabilidade organizada, segundo as 
normas legais aplicáveis, não tenham salários 
em atraso, não tenham sido condenadas por 
violação da legislação sobre trabalho de meno-
res e sobre discriminação no trabalho e no em-
prego, nomeadamente em função do género.
3 - Compete ao pelouro da Ação Social proce-
der à admissão e seleção das candidaturas, em 
função dos critérios previamente definidos e 
publicitados e propor à Câmara Municipal a res-
petiva aprovação para efeitos da celebração do 
protocolo de colaboração, a que se refere o n.º 
2 do artigo 5.º, que preveja os correspondentes 
direitos e deveres das partes. 

Artigo 12.º
requisitos dos Candidatos a Estágio

1 - os requisitos a observar pelos candidatos 
a estagiários são os que constam do artigo 4.º 
e devem ser comprovados junto do Município 
mediante a entrega ou conferência dos seguin-
tes elementos e documentos, até ao termo do 
prazo fixado para a apresentação das candida-
turas, sob pena de exclusão:
a) Números de identificação civil e fiscal e data 
de validade do cartão de cidadão; 
b) Certificado de habilitações Académicas e/
ou profissionais;
c) Atestado de residência emitido pela Junta de 
Freguesia respetiva com indicação expressa do 
número de anos de residência no Concelho de 
vila Nova de gaia;
d) Comprovativo da situação face ao emprego.
2 - A situação de desemprego deve ser com-
provada por declaração de entidade pública 
idónea para o efeito, que permita demonstrar 
de forma inequívoca a situação de desempre-
go, nomeadamente o IEFp, a Segurança Social 
ou a Autoridade Tributária e Aduaneira.
3 - os candidatos, para efeitos do disposto na 
alínea c) do n.º 1 do artigo 4.º, devem indicar a 
situação em que se integram:
a) Nunca terem tido registos de remunerações 
em regimes de proteção social de inscrição 
obrigatória;
b) Não estarem a exercer atividade profissional 
liberal (trabalhador independente);
c) Não terem exercido qualquer atividade pro-
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fissional na sua área de formação académica e/
ou profissional.
4 - os jovens portadores de deficiência e ou in-
capacidade devidamente comprovada median-
te atestado médico, nos termos da legislação 
aplicável, têm precedência de seleção em caso 
de empate.

Artigo 13.º
Seleção dos Candidatos

1 - o recrutamento e seleção dos candidatos 
competem ao Departamento de pessoal do 
Município e ao júri designado para o efeito, nos 
termos do n.º 3 do artigo 10.º, ouvidos os servi-
ços municipais e as entidades de acolhimento 
externas, sempre que tal se justifique, e depen-
de da adequação do perfil do candidato às ati-
vidades inerentes aos projetos ou aos objetivos 
dos mesmos e oportunamente divulgados.
2 - os procedimentos de recrutamento e sele-
ção para cada lugar de estágio, bem como os 
critérios de desempate constam obrigatoria-
mente da divulgação a que se refere o artigo 
8.º e devem respeitar os princípios gerais que 
regulam a atividade da Administração pública, 
designadamente os princípios da legalidade, da 
igualdade, da proporcionalidade, da justiça e da 
imparcialidade.
3 - Na eventualidade de beneficiarem de qual-
quer subvenção por força da situação de de-
semprego temporário, os candidatos seleciona-
dos obrigam-se a comunicar às entidades que 
lho abonam a circunstância de terem sido sele-
cionados e as condições em que o foram.

Capítulo III
Frequência

Artigo 14.º
Local do Estágio

o estágio decorrerá em instalações das enti-
dades de acolhimento referidas no artigo 5.º, 
localizadas sempre na área geográfica do Mu-
nicípio de vila Nova de gaia, sem prejuízo das 
deslocações que o exercício da atividade possa 
comportar.

Artigo 15.º
horário

o horário a praticar durante o estágio, bem 

como os períodos de descanso diário e sema-
nal, serão definidos pela respetiva Entidade de 
Acolhimento, nos termos e condições legal-
mente vigentes e fixados para os trabalhadores 
respetivos.

Artigo 16.º
Contrato de Formação

1 - No início do estágio a entidade de acolhi-
mento celebra com o estagiário um contrato 
de formação em contexto de trabalho, onde se 
prevejam os correspondentes direitos e deve-
res das partes, de acordo com o modelo anexo 
ao presente regulamento e que dele faz parte 
integrante.
2 - No caso de a entidade de acolhimento ser 
uma instituição externa ao Município, deverá ser 
remetida cópia deste contrato (depois de assi-
nado por ambas as partes), para o Município no 
prazo de 10 (dez) dias após a sua celebração.
3 - A falta de remessa do contrato no prazo in-
dicado poderá conduzir à cessação imediata do 
estágio, obrigando-se a entidade de acolhimen-
to a pagar, na íntegra, o valor da sua compar-
ticipação anual nos encargos assumidos com a 
realização do estágio.

Artigo 17.º
orientação

1 - Cada estágio decorrerá com o acompanha-
mento de um orientador, indicado pela entida-
de de acolhimento, a quem competirá:
a) Definir os objetivos e o plano de Estágio;
b) Inserir o estagiário no respetivo ambiente de 
trabalho;
c)Assegurar o acompanhamento técnico-pe-
dagógico do estagiário, supervisionando o seu 
progresso face aos objetivos definidos;
d)Elaborar relatórios quadrimestrais de acom-
panhamento, devendo o relatório inicial incluir 
informação sobre os objetivos e planos de está-
gio e o relatório final conter, obrigatoriamente, 
a avaliação final do estagiário e o resumo do 
conteúdo dos anteriores relatórios.
e) Assegurar o controlo da assiduidade e pon-
tualidade dos estagiários.
2 - Cada orientador não poderá acompanhar 
mais de 2 (dois) estagiários em simultâneo.
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Artigo 18.º
Formação

1 - No início do estágio, a entidade onde o mes-
mo decorre deverá proporcionar formação ao 
estagiário, com a duração mínima de 20 horas, 
incidindo sobre as matérias relacionadas com 
o desenvolvimento das competências exigidas 
ao estagiário, nos termos do plano do Estágio.
2 - A formação pode ser ministrada em contex-
to de trabalho pelo orientador, por outro tra-
balhador da entidade de acolhimento ou por 
entidade formadora externa. 
3 - Sem prejuízo do disposto nos números an-
teriores, a Câmara Municipal pode, no entanto, 
condicionar a celebração ou eficácia do con-
trato de estágio à frequência, pelos candidatos 
já selecionados, de uma formação preambular 
até 30 horas, a ministrar designadamente pelo 
IEFp, destinada ao adequado enquadramento 
no setor ou área de atividade em que se desen-
volverá o estágio.

Artigo 19.º
Faltas

1 - Em matéria de faltas, os estagiários ficam 
sujeitos às regras legais aplicáveis aos traba-
lhadores da respetiva entidade de acolhimento, 
com as necessárias adaptações.
2 - o programa não compreende a interrupção 
para gozo de férias.
3 - o estágio poderá ser feito cessar, sempre 
que o número de faltas injustificadas atinja 5 
dias consecutivos ou 10 dias interpolados;
4 - o controlo da assiduidade e pontualidade 
dos estagiários é efetuado através do preen-
chimento de uma folha de presenças, ou de 
picagem automática quando esta exista, ru-
bricada pelo tutor e remetida mensalmente ao 
Departamento de pessoal, enquanto serviço 
responsável pelo processamento e pagamento 
ou comparticipação das prestações pecuniárias 
concedidas aos estagiários pelo Município.

Artigo 20.º
Suspensão Temporária

1 - o estágio pode ser temporariamente sus-
penso, por período que não poderá exceder, em 
regra, os 3 (três) meses:
a) por manifesta impossibilidade superveniente 
do estagiário, devidamente comprovada; ou

b) por motivo devidamente fundamentado in-
vocado pela entidade onde decorre o estágio.
2 - Em caso de maternidade, paternidade ou 
adoção, o período referido no número anterior 
pode ser alargado até 5 (cinco) meses.
3 - Não é devida bolsa de formação, nem os de-
mais apoios concedidos, durante o período de 
suspensão do estágio.
4 - A suspensão do estágio não altera a sua du-
ração, mas adia, por período correspondente, a 
data do respetivo termo.

Artigo 21.º
Cessação do Contrato

1 - o contrato de formação em contexto de tra-
balho cessa nas seguintes situações:
a) Mútuo acordo;
b) Denúncia de qualquer das partes;
c) Caducidade;
d) Impossibilidade superveniente, absoluta e 
definitiva de o estagiário frequentar o estágio 
ou de a entidade de acolhimento lho propor-
cionar;
e) por efeito de faltas injustificadas, nos termos 
do n.º 3 do artigo 19.º;
f) Incumprimento grave ou reiterado, por parte 
do estagiário, dos deveres previstos no contra-
to de formação em contexto de trabalho.
2 - Caso a cessação do contrato ocorra por de-
núncia da entidade de acolhimento ou por im-
possibilidade desta em proporcionar o estágio, 
durante os primeiros 30 dias após o início do 
estágio, os estagiários podem voltar a ser noti-
ficados para novas propostas de estágio.
3 - A denúncia prevista na alínea b) do número 
1 não confere o direito a qualquer indemnização 
devendo ser comunicada, para o efeito, por car-
ta registada à outra parte, com a antecedência 
de 30 dias, com indicação da respetiva funda-
mentação, exceto durante os primeiros 30 dias 
após o início do estágio, caso em que a comu-
nicação deve ser feita com a antecedência mí-
nima de 5 dias úteis. 

Artigo 22.º
Bolsa de Estágio

1 - Aos estagiários é concedida uma bolsa men-
sal de estágio, atribuída em função do seu ní-
vel de qualificação e do valor do indexante dos 
apoios sociais (IAS), atualmente (euro) 428,90, 
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conforme portaria n.º 21/2018, de 18 de janeiro, 
nos seguintes valores:
a) 1,65 vezes o IAS, para os estagiários com 
qualificação de nível 6 do Quadro Nacional de 
Qualificações, (QNQ), a que corresponde atual-
mente o valor mensal de (euro) 707,69;
b) 1,4 vezes o IAS, para os estagiários com qua-
lificação de nível 5 do QNQ, a que corresponde 
atualmente o valor mensal de (euro) 600,46;
c) 1,3 vezes o IAS, para os estagiários com qua-
lificação de nível 4 do QNQ, a que corresponde 
atualmente o valor mensal de (euro) 557,57;
d) 1,2 vezes o IAS, para os estagiários com qua-
lificação de nível 3 do QNQ, a que corresponde 
atualmente o valor mensal de (euro) 514,68.
2 - para além da bolsa de formação é concedi-
do o seguinte apoio aos estagiários:
a) Seguro de acidentes pessoais, que cubra os 
riscos de eventualidades que possam ocorrer 
durante e por causa das atividades desenvolvi-
das durante o estágio, bem como nas desloca-
ções entre a residência e o local de estágio;
b) Subsídio de refeição de montante igual ao 
dos restantes trabalhadores da entidade de 
acolhimento;
c) o contrato de formação em contexto de tra-
balho é equiparado, exclusivamente para efei-
tos de segurança social, a trabalho por contra 
de outrem. 
3 - os processamentos e pagamentos aos es-
tagiários são efetuados pela entidade de aco-
lhimento.

Capítulo Iv
Financiamento

Artigo 23.º
Financiamento dos Estágios

1 - No caso de estágios que tenham como en-
tidade de acolhimento o Município, os custos 
inerentes aos mesmos serão suportados na ín-
tegra pelo orçamento municipal.
2 - No caso de estágios que tenham lugar em 
entidades de acolhimento externas sem fins lu-
crativos, nomeadamente IpSS’ s, o Município 
comparticipará em 70 % os custos relativos ao 
valor da bolsa de estágio.
3 - No caso de estágios que tenham lugar em 
Juntas de Freguesia, empresas municipais ou 
quaisquer outras entidades, o Município com-

participará em 40 % os custos relativos ao valor 
da bolsa de estágio.
4 - Em qualquer uma das situações, a Câma-
ra Municipal será responsável pelo pagamento 
do prémio de seguro de acidentes pessoais, 
cabendo à entidade de acolhimento externa, 
sendo caso disso, suportar os demais encargos, 
incluindo, nomeadamente, os correspondentes 
ao subsídio de refeição e à segurança social, 
nos termos legais.

Capítulo v
Avaliação

Artigo 24.º
Avaliação e Certificação dos Estágios

1 - Até ao final da primeira quinzena do último 
mês de estágio, os estagiários deverão remeter 
o relatório de avaliação final do projeto, em mo-
delo a fornecer pelo Município.
2 - haverá ainda lugar ao envio pelo estagiário 
de um relatório de avaliação intermédia, decor-
ridos 6 (seis) meses após início do estágio.
3 - No final do estágio, após a receção das ava-
liações, será entregue aos estagiários um certi-
ficado comprovativo da sua frequência e ava-
liação.

Capítulo vI
Disposições Finais e Transitórias

Artigo 25.º
Delegação de poderes

A Câmara Municipal de gaia pode delegar no 
presidente da Câmara com a faculdade de sub-
delegação nos vereadores todas as respetivas 
competências expressas no presente regula-
mento.

Artigo 26.º
vigência, Interpretação e Casos omissos

1 - o presente regulamento entra em vigor no 
dia imediato ao da sua publicação no Diário da 
república podendo a Câmara Municipal de vila 
Nova de gaia, nomeadamente no primeiro ano 
da sua vigência, em que o programa se reali-
zará de forma faseada e a título experimental, 
ajustar e, ou, prorrogar os prazos de caráter in-
dicativo e procedimental previstos no presente 
regulamento. 
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2 - Compete à Câmara Municipal promover a 
execução do presente regulamento, cabendo à 
Assembleia Municipal, sob proposta da Câma-
ra, a competência para o interpretar, modificar 
e suspender, nos termos da legislação aplicável.
3 - Às situações omissas no presente regula-
mento são aplicáveis, supletivamente, o Códi-
go do procedimento Administrativo e o Código 
dos Contratos públicos, bem como, com as de-
vidas adaptações, as normas dos regulamen-
tos Municipais que criam o programa Municipal 
de Ação Social gaia+Inclusiva e de Atribuição 
de Benefícios públicos. 

ANEXo

progrAMA DE ESTÁgIoS proFISSIoNAIS 
Do MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA

CoNTrATo DE ESTÁgIo

(Modelo)
Aos … [1] dias do mês de … [2] de … , em … [3], 
entre:
prIMEIro: … [4], pessoa coletiva n.º … [5], com 
sede em … [6], representada por … [7], na qua-
lidade de (exemplo: presidente da Câmara Mu-
nicipal de) … [8], com poderes bastantes para 
este ato, doravante designada por primeiro ou-
torgante ou Entidade promotora
E
SEguNDo: … [9], portador do B.I./Cartão de 
Cidadão n.º … [10], emitido por [11], contribuin-
te fiscal n.º … [12], residente em … [13], dora-
vante designado por Segundo outorgante ou 
Estagiário.
É celebrado, nos termos do regulamento 
N.º____/, de _____, que procede à criação do 
programa Municipal de Estágios profissionais 
remunerados o presente contrato de estágio, o 
qual se rege pelas cláusulas seguintes e demais 
legislação aplicável:

Cláusula primeira
(objeto do Contrato)

1 - o primeiro outorgante compromete-se a 
proporcionar ao Segundo outorgante um es-
tágio profissional remunerado em contexto de 
trabalho.
2 - o presente contrato não gera nem titula 

quaisquer relações jurídicas de emprego.

Cláusula Segunda
(Local e horário)

o estágio profissional objeto do presente con-
trato tem lugar … [14], encontrando-se o Se-
gundo outorgante, em qualquer circunstância, 
adstrito às deslocações inerentes ao estágio, de 
acordo com os horários praticados pelos outros 
trabalhadores do serviço afetos à atividade de-
sempenhada de natureza semelhante.

Cláusula Terceira
(Duração)

o presente contrato tem a duração de 12 me-
ses, com início em ….

Cláusula Quarta
(objetivos)

para cumprimento pelo Segundo outorgante 
ao longo do seu período de estágio e para efei-
tos de avaliação final, nos termos previstos no 
regulamento, devem ser fixados de três a cinco 
objetivos, constantes do anexo I a este contrato 
e do qual fazem parte integrante.

Cláusula Quinta
(Competências)

Em sede de avaliação final referida na cláusula 
anterior, deve também o Segundo outorgante 
demonstrar nos termos do anexo II a este con-
trato, as seguintes competências:
1-orientação para resultados
2-planeamento e organização
3-Adaptação e Melhoria Contínua
4-relacionamento interpessoal

Cláusula Sexta
(Direitos do Estagiário)

o Segundo outorgante tem direito a:
a) receber do primeiro outorgante [ou enti-
dade por ele designada], durante o período de 
estágio e a título de bolsa de formação, a im-
portância mensal correspondente a X vezes o 
Indexante de Apoios Sociais (IAS), atualizável 
em função das alterações legais supervenien-
tes;
b) receber do primeiro outorgante [ou entida-
de por ele designada] um subsídio de refeição, 
nos termos fixados para a generalidade dos tra-
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balhadores em funções públicas;
c) Beneficiar de um seguro que o proteja con-
tra riscos de eventualidades que possam ocor-
rer durante e por causa das atividades corres-
pondentes ao estágio profissional, bem como 
nas deslocações entre a residência e o local de 
estágio;
d) obter gratuitamente do primeiro outorgan-
te, no final do estágio profissional, um certifica-
do comprovativo da frequência e avaliação final 
do estágio;
e) Que o primeiro outorgante respeite e faça 
respeitar as condições de higiene e segurança 
no trabalho a que estiver obrigado nos termos 
legais.

Cláusula Sétima
(Deveres do Estagiário)

1 - Sem prejuízo do disposto no número seguin-
te constituem deveres gerais do Segundo ou-
torgante os seguintes:
a) o dever de prossecução do interesse públi-
co;
b) o dever de isenção;
c) o dever de imparcialidade;
d) o dever de informação;
e) o dever de zelo;
f) o dever de obediência;
g) o dever de lealdade;
h) o dever de correção;
i) o dever de assiduidade;
j) o dever de pontualidade.
2 - São deveres do Segundo outorgante, em 
especial:
a) Cumprir os objetivos elencados na cláusula 
quarta e no plano de estágio, definidos pela en-
tidade de acolhimento; 
b) A elaboração de relatório final para efeitos 
de avaliação do estágio no seu termo, caso es-
teja previsto no plano de estágio. 

Cláusula oitava
(Sanções)

A violação dos deveres do estagiário, referidos 
na cláusula anterior, confere ao primeiro ou-
torgante o direito de fazer cessar o estágio e 
de denunciar o presente contrato, nos termos 
previstos no regulamento n.º ____/____ que 
procede à criação do programa Municipal de 
Estágios profissionais remunerados.

Cláusula Nona
(Faltas)

Ao segundo outorgante é aplicável em matéria 
de faltas e descanso diário semanal, com as de-
vidas adaptações, o regime estabelecido para 
os trabalhadores com contrato de trabalho em 
funções públicas, previsto na Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho.

Cláusula Décima
(Suspensão do Contrato)

1 - o presente contrato pode ser suspenso de-
vido a facto relativo à entidade de acolhimento, 
nomeadamente em caso de reorganização de 
serviços, por um período de tempo não supe-
rior a dois meses.
2 - o contrato pode ser igualmente suspenso 
por motivo comprovado relativo ao estagiário, 
nomeadamente por doença, maternidade, pa-
ternidade ou adoção, não podendo o período 
total de suspensão exceder os cinco meses nos 
termos do regulamento aplicável.
3 - Caso ocorra a suspensão do contrato, nos 
termos dos números anteriores, não são devi-
dos nem a bolsa de estágio nem o subsídio de 
refeição.
4 - A suspensão do estágio só pode ocorrer 
desde que não comprometa o cumprimento in-
tegral do plano individual de estágio.
5 - A suspensão do estágio não altera a sua du-
ração, apenas pode adiar a data do seu termo, 
desde que não ultrapasse 18 meses após o seu 
início.
6 - No dia imediato à cessação do impedimento 
por facto relativo ao estagiário, este deve apre-
sentar -se na entidade promotora para retomar 
a atividade.

Cláusula Décima-primeira
(Cessação do Contrato)

1 - o presente contrato de estágio pode cessar 
nas seguintes situações:
a) Mútuo acordo;
b) Denúncia de qualquer das partes;
c) Caducidade;
d) Impossibilidade superveniente, absoluta e 
definitiva de o estagiário frequentar o estágio 
ou de a entidade de acolhimento lho propor-
cionar;
e) por efeito de faltas injustificadas, nos termos 
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do n.º 3 do artigo 19.º do regulamento do pEpr;
f) Incumprimento grave ou reiterado, por parte 
do estagiário, dos deveres previstos no presen-
te contrato de formação em contexto de traba-
lho.
2 - A denúncia prevista na alínea b) do número 
1 não confere o direito a qualquer indemniza-
ção salvo se não for comunicada por carta re-
gistada à outra parte, com a antecedência de 
30 dias, com indicação da respetiva fundamen-
tação, exceto durante os primeiros 30 dias após 
o início do estágio, caso em que a comunicação 
deve ser feita com a antecedência mínima de 5 
dias úteis. 
o presente contrato é feito em duplicado e as-
sinado por ambos os outorgantes, destinando-
-se um dos exemplares ao primeiro outorgante 
e o outro exemplar ao Segundo outorgante.
vila Nova de gaia, …(dia) de …(mês), de ..(ano).
primeiro outorgante
…
Segundo outorgante
…

NoTAS
[1] Dia do mês em que o contrato é outorgado
[2] Mês em que o contrato é outorgado
[3] Local da outorga do contrato
[4] Identificação completa da entidade de aco-
lhimento
[5] N.º de pessoa coletiva 
[6] Identificação da sede da entidade de aco-
lhimento
[7] representante legal da entidade de acolhi-
mento
[8] Identificação da qualidade em que o faz
[9] Identificação completa do estagiário 
[10] Número do Bilhete de Identidade ou nú-
mero do cartão de cidadão
[11] Serviço emissor da identificação civil
[12] Número de Identificação Fiscal do estagiá-
rio
[13] Domicílio do estagiário
[14] Local onde se realiza o estágio: serviços 
municipais ou a designação da entidade de 
acolhimento externa, nos restantes casos

Anexo I

Estagiário (Nível __)

São fixados os seguintes objetivos:
1- (fixação obrigatória)………………………………………..…
2- (fixação obrigatória).……………………………………….…
3- (fixação obrigatória)…………………………………….…….
4- (fixação facultativa)……………………………….………..…
5- (fixação facultativa)………………………………………..….

Anexo II

LISTA DE CoMpETÊNCIAS

ESTAgIÁrIo (NÍvEL _)
N.º - Descrição da Competência
1 - orIENTAçÃo pArA rESuLTADoS: Capaci-
dade para concretizar com eficácia e eficiência 
os objetivos do serviço e as tarefas que lhe são 
solicitadas.
Traduz-se, nomeadamente, nos seguintes com-
portamentos:
• Estabelece prioridades na sua ação, conse-
guindo, em regra, centrar-se nas atividades com 
maior valor para o serviço (atividades-chave).
• Compromete-se, em regra, com objetivos exi-
gentes mas realistas e é perseverante no alcan-
çar das metas definidas.
• Realiza com empenho e rigor as tarefas ou 
projetos que lhe são distribuídos. 
• Gere adequadamente o seu tempo de traba-
lho, preocupando-se em cumprir os prazos esti-
pulados para as diferentes atividades.
2 - pLANEAMENTo E orgANIZAçÃo: Capa-
cidade para programar, organizar e controlar a 
sua atividade e projetos variados, definindo ob-
jetivos, estabelecendo prazos e determinando 
prioridades.
Traduz-se, nomeadamente, nos seguintes com-
portamentos:
• Em regra é sistemático e cuidadoso na pre-
paração e planeamento das suas tarefas e ati-
vidades.
• Planeia e organiza as atividades e projetos 
que lhe são distribuídos, de acordo com os re-
cursos que tem à sua disposição. 
• Realiza as suas atividades segundo as priori-
dades definidas e dentro dos prazos previstos.
• Reavalia frequentemente o seu plano de tra-
balho e ajusta-o às alterações imprevistas, in-
troduzindo as correções consideradas necessá-
rias.
3 - ADApTAçÃo E MELhorIA CoNTÍNuA: Ca-
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pacidade de se ajustar à mudança e a novos 
desafios profissionais e de se empenhar no de-
senvolvimento e atualização técnica.
Traduz-se, nomeadamente, nos seguintes com-
portamentos:
• Reage de forma positiva às mudanças, adap-
tando-se a novos contextos profissionais e 
mantendo um desempenho eficiente.
• Encara a diversidade de tarefas como uma 
oportunidade de evolução e desenvolvimento 
profissional.
• Reconhece habitualmente os seus pontos fra-
cos e as suas necessidades de desenvolvimento 
e age no sentido da sua melhoria.
• Mantém-se atualizado através da pesquisa de 
informação e de ações de formação de reco-
nhecido interesse para o serviço.
4 - rELACIoNAMENTo INTErpESSoAL: Ca-
pacidade para interagir adequadamente com 
pessoas com diferentes características e em 
contextos sociais e profissionais distintos, ten-
do uma atitude facilitadora do relacionamento 
e gerindo as dificuldades e eventuais conflitos 
de forma ajustada.
Traduz-se, nomeadamente, nos seguintes com-
portamentos:
• Tem um trato cordial e afável com colegas, su-
periores e os diversos utentes do serviço.
• Trabalha com pessoas com diferentes carac-
terísticas.
• Resolve com correção os potenciais conflitos, 
utilizando estratégias que revelam bom senso e 
respeito pelos outros.
• Denota autoconfiança nos relacionamentos e 
integra-se adequadamente em vários contex-
tos sócio profissionais.
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