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A.1. AtA N.º 16
rEUNIÃo PÚBLICA DA CâmArA rEALIZADA 
Nos PAços Do mUNICÍPIo DE vILA NovA DE 
GAIA Em 06 DE AGosTo DE 2018
PrEsENTEs:
- o senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues
- o senhor vereador, Eng.º Patrocínio miguel 
vieira de Azevedo
- o senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
moura
- A senhora vereadora, Engª. Paula Cristina 
martins Carvalhal
- o senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro
- o senhor vereador, Arq. José valentim Pinto 
miranda
- o senhor vereador, Dr. Elísio Ferreira Pinto
- A senhora vereadora, Dra. marina raquel Lo-
pes mendes Ascensão
AUsÊNCIAs JUsTIFICADAs Nos TErmos DA 
ALÍNEA C) Do ArT.º 39.º DA LEI N.º 75/2013 
DE 12 DE sETEmBro, Com As DEvIDAs ALTE-
rAçÕEs: 
- A senhora vereadora, Dra. maria Elisa vieira 
da silva Cidade oliveira 
- o senhor vereador, Dr. José Guilherme sarai-
va de oliveira Aguiar
- o senhor vereador, Dr. manuel António Cor-
reia monteiro 
PrEsIDIU À rEUNIÃo:
- o senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues
sECrETArIoU A rEUNIÃo: 
- A senhora Diretora municipal de Administra-
ção e Finanças, Dra. manuela Garrido
horA DA ABErTUrA: 16 horas e 05 minutos.

horA DE ENCErrAmENTo: 19  horas e 25 mi-
nutos.

PErÍoDo ANTEs DA orDEm Do DIA
PoNTo PrÉvIo Nº 1

o senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
moura, apresentou um ponto prévio que a se-
guir se transcreve:
“o PsD sempre defendeu o princípio da subsi-
diariedade, que defende que as competências 
públicas devem ser exercidas numa relação de 
proximidade com as populações, com ganhos 

de maior eficácia.
Por isso, o PsD considera que um processo de 
descentralização real de competências para as 
autarquias aprofunda a democracia, promove 
um desenvolvimento mais harmonioso e equili-
brado do país, e aumenta a eficiência da admi-
nistração pública, com inequívocos benefícios 
para os cidadãos.
Foi, exatamente com este espírito e com grande 
sentido de responsabilidade, que o PsD subs-
creveu uma declaração conjunta com o Gover-
no sobre esta matéria, em 18 de abril passado, 
assente nos seguintes pressupostos:
1. reclamar uma descentralização efetiva, con-
dição essencial para o desenvolvimento local 
e regional, que assegurasse o reforço da coe-
são nacional e de solidariedade inter-regional e 
promova a eficiência e eficácia da gestão públi-
ca, garantindo e aprofundando os direitos das 
populações;
2. Exigir que a transferência de competências 
tivesse como objetivo prioritário a satisfação 
de legítimos direitos e as justas expectativas 
das populações e contribuísse para atenuar as 
contingências e desigualdades sociais e territo-
riais;
3. Expressar preocupação relativamente às 
transferências de competências de mera exe-
cução, física e financeira, com a manutenção 
do poder de decisão, em última instância, no 
Governo e na Administração Central e generali-
zando formas de tutela efetiva com a corrosão 
e progressiva destruição da autonomia do Po-
der Local;
4. Exigir que qualquer nova transferência de 
atribuições e competências fosse acompanha-
da da garantia comprovada da dotação das 
autarquias com os meios indispensáveis ao seu 
pleno exercício, presente e futuro.
A este propósito, e na sequência da provação 
da lei-quadro da descentralização, no último 
dia da passada sessão legislativa, o presidente 
da Câmara de Gaia, criticou duramente o acor-
do celebrado entre o Governo e a Associação 
Nacional dos municípios Portugueses (ANmP), 
considerando que o modelo escolhido:
"Transforma as Câmaras em meros serviços de 
manutenção local do Estado;
Este dossier será um presente envenenado para 
o Poder Local e traduz-se numa oportunidade 
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histórica perdida;
Não quer ser um tarefeiro e deixa claro que, 
face à ausência de ambição, nos montantes e 
competências que o Governo está disposto a 
transferir, para a autarquia que dirige, Gaia não 
assumirá decisões aventureiras, nem dispõe de 
condições para abraçar este processo caso se 
mantenha assim;
Entristece-me a substituição da descentraliza-
ção por uma mera tarefaização da intervenção, 
ainda somada a uma clara ausência de rigor nos 
dados e ausência de ambição nos valores em 
questão;
Um qualquer calendário esteja a precipitar um 
processo, que não compensa um arrastamento 
do mesmo ao longo de muito tempo e poderá 
ser um presente envenenado para o Poder Lo-
cal.
As contas que o Governo fez ao dinheiro a trans-
ferir paro os municípios para que estes possam 
cumprir as tarefas que o Estado lhes confiar 
têm erros de milhões... e aponta o exemplo do 
município que lidera. As contas do Governo 
atribuem-lhe 20,6 milhões de euros para passar 
a gerir centros de saúde e escolas. só que a di-
ferença de valor entre o valor que nos estão a 
tentar entregar e a responsabilidade financeira 
que essa entrega representa é de oito milhões. 
Não tenho razão para dar oito milhões de gor-
jetas ao Estado".
Estamos de acordo com todas estas denúncias 
e acompanhamos as preocupações manifes-
tadas do presidente da Câmara, porquanto o 
processo de descentralização delineado e pro-
posto sob a responsabilidade do Governo não 
cumpre com os objetivos que levaram o PsD a 
subscrever a referida declaração conjunta.
o Governo limitou-se a propor a descentrali-
zação de um conjunto de tarefas operacionais, 
sem transferir um efetivo poder de decisão, e 
sem qualquer garantia do envelope financeiro 
que lhe haveria de corresponder.
os mapas elaborados pelo Governo contêm er-
ros e omissões graves, demonstrando-se des-
ta forma, uma incompreensível negligência na 
gestão de um tão importante processo.
Acresce que a imposição do Governo em pro-
mover a descentralização de igual forma para 
todos os municípios agravou o problema, pois 
se para alguns municípios a descentralização 

proposta até poderá ser adequada e corres-
ponder às expectativas, há outros, entre os 
quais Gaia, que têm maior ambição e capaci-
dade para a executar e que necessariamente 
esperavam mais competências e mais recursos.
sem prejuízo da posição daqueles que conside-
ram que mais vale uma descentralização pouco 
ambiciosa do que nenhuma descentralização, 
também consideramos que o Governo não de-
veria ter colocado os municípios perante tal op-
ção e inevitabilidade. o Governo tinha o dever e 
a obrigação de propor aos municípios uma des-
centralização efetiva, ambiciosa, pelo que esta 
decisão deve ser veementemente contrariada.
Acresce que os "erros" da administração cen-
tral na elaboração dos envelopes financeiros ou 
a falta de ponderação de critérios para quanti-
ficar o adequado funcionamento dos serviços 
são uma clara demonstração ou de incompetên-
cia do Governo ou de uma tentativa disfarçada 
de transferir mais encargos para os municípios, 
sem os necessários recursos. Em qualquer dos 
casos, o trabalho do Governo em todo este pro-
cesso é inaceitável e merece a nossa crítica.
Nestes termos, a Câmara municipal de vila Nova 
de Gaia, reunida em sessão ordinária pública, 
no dia 6 de agosto de 2018 delibera:
1. Exigir ao Governo a revisão imediata dos en-
velopes financeiros, nomeadamente os fixados 
para vila Nova de Gaia, garantindo que todos 
os custos associados direta e indiretamente 
ao exercício das competências a transferir es-
tão devidamente refletidos, e garantindo que a 
transferência de competências não representa-
rá qualquer encargo adicional para o município;
2. reclamar junto do Governo, a transferência 
para vila Nova de Gaia de um conjunto de com-
petências efetivas adicionais, necessárias ao 
desenvolvimento local e regional, que assegu-
rem o reforço da coesão nacional e de solidarie-
dade inter-regional e promovam a eficiência e 
eficácia da gestão pública; estas competências 
deverão ser transferidas através de uma dele-
gação contratual a negociar entre o Governo e 
o município;
3. recomendar ao presidente da Câmara que 
faça um efetivo acompanhamento dos traba-
lhos da Comissão lndependente para a Des-
centralização, designadamente no processo de 
estudo e de elaboração de propostas sobre a 
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organização e funções do Estado, aos níveis 
regional, metropolitano e intermunicipal e ain-
da sobre a determinação dos níveis de descen-
tralização, delimitação das competências pró-
prias dos níveis subnacionais e definição de um 
programa de desconcentração da localização 
de entidades e serviços públicos, por forma a 
garantir a defesa dos interesses do Concelho, 
no âmbito dos trabalhos e das propostas que 
resultarão a referida comissão”.
o senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse tratar-se de uma de-
claração politica apresentada antes da ordem 
do dia, não sujeita a deliberação. Disse não lhe 
faltar coragem para dizer o que pensa, seja con-
tra quem for, pelo que, não lhe falta coragem 
para dizer que o texto do senhor vereador só 
peca por ser absolutamente tendencioso. Que 
se o senhor vereador, com as responsabilida-
des políticas que tem, estiver a falar em nome 
do PsD, pessoalmente, entende que o PsD tem 
uma boa saída para este processo, que é ras-
gar o acordo assinado em Abril. Disse que, do 
ponto de vista institucional, o sr. vereador está 
sozinho, porque os vice-Presidentes da Asso-
ciação Nacional de municípios, o Presidente Al-
meida henriques e o Presidente ribau Esteves, 
estão satisfeitos com o acordo e foram eles que 
lhe responderam, quando criticou a Associação 
Nacional de municípios. Que quando o assunto 
foi público, teria sido importante ver os verea-
dores do PsD a acompanhar o Presidente da 
Câmara. Disse que o PsD tem de decidir, pois se 
o acordo não é bom, é porque o PsD em Abril 
assinou uma folha, onde deu ao Governo mar-
gem total, mas se entendem que o acordo não 
é favorável e se o PsD não se revê naquilo que 
assinou, rasgue o acordo. Que quando se che-
gar à confrontação com os factos, haverá uma 
lei ou um decreto ou um conjunto de leis ou um 
conjunto de decretos sectoriais e, aquilo que já 
terá referido de uma forma taxativa, é que não 
assinará o acordo de delegação de competên-
cias se ele disser respeito àquilo que está subja-
cente às propostas que a Associação Nacional 
de municípios tem verbalizado. Disse que, neste 
momento, não se conhece o envelope financei-
ro, pelo que, não é possível fazer nenhuma re-
visão. Disse que alguns Presidentes de Câmara 
quantificaram a componente salarial que lhes 

foi proposta, comparando o que Associação 
Nacional de municípios lhes tinha enviado, com 
aquilo que na prática já existe. Disse considerar 
inconstitucional a proposta dois, apresentada 
pelo senhor vereador, porque a Constituição 
prevê que as leis do País sejam universais, não 
havendo margem para negociações individuais, 
relativamente a competências. Disse defender 
uma graduação de competências, que permi-
ta que os municípios que têm mais capacida-
de técnica e financeira, abracem outras com-
petências mais ambiciosas e que os restantes 
municípios possam encontrar um timing certo, 
no sentido de ganharem “músculo” para adqui-
rirem novas competências, sendo um modelo 
de capacitação de baixo para cima, não sendo 
um modelo divisionista de municípios. Que o 
Governo, há cerca de um ano e meio, apresen-
tou à Associação Nacional de municípios, uma 
proposta original e ambiciosa, que a Associa-
ção aceitou subscrever. Disse que Associação 
Nacional de municípios pretende competên-
cias de mínimo denominador comum, ou seja, 
competências que todos os municípios possam 
aceitar, recusando uma série de competências 
que o Governo tinha proposto. Que o que está 
em causa é que o Governo propôs uma lei-qua-
dro de descentralização mais ambiciosa do que 
aquela que foi aprovada no Parlamento e, quem 
fez os cortes ambiciosos, foi Associação Nacio-
nal de municípios. Disse que a Lei das Finan-
ças Locais, que foi aprovada no mesmo dia em 
que foi aprovado o pacote da descentralização, 
mostra-se interessante para alguns Presidentes 
de Câmara e o que é lamentável é que os sindi-
catos sejam representados por pessoas que es-
tão interessadas em negociar o seu salário, em 
vez de negociar os salários dos trabalhadores 
que representam. Que gostava de ver o poder 
local mais fortalecido, numa lei-quadro, e de-
pois em decretos sectoriais que fossem bons, 
ou leis sectoriais que fossem boas. 
o senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
moura disse ser evidente que não se pode fazer 
uma análise do ponto de vista político-partidá-
rio. Que não haverá nenhum Governo quer do 
Ps quer do PsD que queira perder competên-
cias, poder e dotações orçamentais, transferin-
do-as para os municípios. Disse que o Partido 
socialista iniciou o processo de descentraliza-
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ção e propôs conclui-lo até as autárquicas de 
2017, com a eleição, por exemplo, do Presiden-
te da Área metropolitana, de forma direta, com 
a eleição do Presidente da CCDr, através dos 
Presidentes de Câmara e falhou redondamen-
te nessa situação. Disse querer salvaguardar a 
posição que o PsD assumiu, que foi estabelecer 
um acordo de princípio, onde ficaram definidas 
as grandes linhas do processo de descentrali-
zação. Que há ainda tempo para a discussão do 
princípio do gradualismo da descentralização, 
até 2021 e, aquilo que poderia ser imposto pelo 
Governo para 2019, poderá ter a possibilidade 
dos municípios terem um hiato de tempo para 
poderem contrariar. Disse que além do gradua-
lismo de se poder aderir em 2019, 2020 ou 2021, 
o PsD sempre entendeu este processo como 
um processo completo entre uma lei-quadro, 
entre os diplomas sectoriais e aquilo que pos-
sam ser os envelopes financeiros, e é quase 
situação sine qua non que se os envelopes fi-
nanceiros não corresponderem às expectativas 
que os municípios têm, o PsD provavelmente 
não acompanhará esta situação, mas atenden-
do a este calendário apertado, o PsD está numa 
atitude de boa-fé. Disse que o princípio do gra-
dualismo permitirá que Gaia, ou qualquer outro 
município, possa reclamar esta situação, neste 
hiato de tempo. 

PoNTo PrÉvIo Nº 2
o senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
moura apresentou um ponto prévio que a se-
guir se transcreve:
“Quando no final de 2015, o aterro de Canedo, 
em santa maria da Feira, entrou em funciona-
mento, numa lógica de alternância do trata-
mento dos resíduos sólidos, entre ambos os 
municípios, o Presidente da Câmara de Gaia 
anunciou, com pompa e circunstância, que o 
aterro de sermonde encerraria em 2017.
Este objetivo foi também garantido pelo dire-
tor-geral da suldouro que, à data, anunciava 
que o aterro, com 2,3 milhões de toneladas de 
resíduos, estava quase cheio e que começa-
ria a ser selado em 2017, para posteriormente, 
cumpridos os requisitos técnicos e ambientais, 
poder ser devolvido e aberto à fruição pública, 
sob a forma de parque lúdico.
sucede que, desde pelo menos há um ano a 

esta parte, um grupo de moradores, denomina-
da por rEPAir - Pela selagem e recuperação 
Paisagística do Aterro de sermonde, tem vin-
do a formalizar queixas e a denunciar a dete-
rioração da situação junto da Câmara de Gaia 
e da suldouro, sobre a existência de odores e 
maus cheiros insuportáveis, que se fazem sentir 
nas imediações e com particular incidência nas 
freguesias de sermonde e de serzedo, questio-
nando inclusivamente se a "cobertura dos resí-
duos está a decorrer com a frequência exigida 
e se os recursos necessários para o bom funcio-
namento do aterro não estarão a ser deslocali-
zados para o aterro de Canedo".
ora, importa esclarecer que o aterro sanitário é 
um complexo para tratamento de resíduos que 
comporta três equipamentos distintos: uma 
central de valorização orgânica, uma central de 
triagem e o aterro propriamente dito.
Assim, à exceção do lixo comum ou domésti-
co, de ambos os municípios, que é depositado 
no novo aterro de Canedo, desde dezembro de 
2015, continuam a ser depositados no aterro de 
sermonde, todos os outros resíduos, nomeada-
mente:
a) o refugo da central de triagem, que corres-
pondem às sobras ou ao que não é aproveitável, 
dos resíduos recolhidos nos Ecopontos e que 
são selecionados e enviados para as empresas 
de reciclagem;
b) o refugo da central de valorização orgânica, 
que corresponde às sobras do composto pro-
duzido por esta unidade, a partir do lixo indife-
renciado biodegradável;
c) os resíduos de varredura, os verdes e os 
monstros (eletrodomésticos avariados, col-
chões e mobiliário).
Dos esclarecimentos que logramos obter, a exi-
gência de manutenção da quota do terreno é 
contornada, através do depósito alternado, de 
alvéolo em alvéolo, com recondicionamento 
dos resíduos depostos e que os odores agora 
serão mais intensos porque os referidos resí-
duos estão a ser depositados numa célula do 
aterro que terá sido reaberta para o efeito.
Também o contínuo adiar do encerramento, au-
mentando a exposição dos resíduos a céu aber-
to, poderão explicar os cheiros nauseabundos 
de que se têm queixam os moradores.
Por outro lado, alguns especialistas em maté-
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ria ambiental, referem que o funcionamento do 
aterro, com esta sobrecarga, poderá aumentar 
o risco de cedência das telas de impermeabili-
zação, com a consequente contaminação dos 
solos e dos lençóis freáticos em toda a orla ma-
rítima, atendendo ao declive natural do terreno 
relativamente a Arcozelo e s. Félix da marinha.
Para o efeito, também é importante a informa-
ção atualizada sobre a tonelagem depositada 
no aterro, tendo em conta que de acordo com 
os últimos dados disponíveis que reportam à 
passada semana, o aterro estará em 98,7% da 
sua capacidade e regista um total de 3,2 tone-
ladas depositadas, à razão de 3.600 toneladas 
por mês.
Conclusão: o aterro nem foi encerrado, nem 
está selado.
E, em vez de um aterro em funcionamento, 
existem dois, com claro prejuízo dos interesses 
de vila Nova de Gaia.
recentemente o município fez um investimento 
numa empreitada de requalificação do Parque 
Desportivo de sermonde, um espaço de lazer 
composto por um campo de futebol e um par-
que de merendas, no valor de 195.000,00 euros, 
que é contíguo, mas incompatível com a manu-
tenção do funcionamento do aterro sanitário.
os Caminhos de santiago, em que o município 
também tem investido muito, têm o seu trilho 
nas proximidades do aterro e a imagem que 
queremos que os romeiros levem de Gaia, não 
é o cheiro nauseabundo daquele equipamento.
A isto acresce o impacto negativo que a manu-
tenção do funcionamento do aterro, em sobre-
carga, tem na qualidade de vida dos cidadãos.
É, pois, imperativo proceder ao encerramento 
definitivo e à selagem do aterro, iniciando o 
plano de requalificação e valorização paisagís-
tica dos terrenos, a tempo de poder evitar-se 
uma catástrofe ambiental.
Concomitantemente, é também urgente deli-
berar a transferência do tratamento dos resí-
duos que agora são depositados em sermonde 
para o novo aterro de Canedo, ainda que isso 
implique o investimento de raiz na construção 
de novas centrais de triagem e de valorização 
orgânica.
Em agosto do ano passado, o presidente da Câ-
mara reconheceu o problema e disse que "as 
queixas da população são legítimas e garantiu 

que que contactou a suldouro no sentido da 
empresa conter as mexidas no aterro a fim de 
evitar danos aos moradores".
Na mesma altura o vice-presidente da Câmara 
garantia que "a suldouro ficou de ultimar rapi-
damente o projeto da selagem e enviá-lo para o 
ministério do Ambiente e em meados do próxi-
mo ano podermos selar o aterro de sermonde”.
A verdade é que, compulsado o relatório e 
Contas da suldouro, relativo ao exercício de 
2017, nas perspetivas para o ano corrente, não 
consta nenhuma decisão nem sobre o encerra-
mento, nem sobre a selagem do aterro.
Não obstante, a CCDr Norte emitiu em 
01.07.2016, a licença da operação de deposição 
de resíduos em aterro n.º 2/2016, cujo termo do 
prazo de validade ocorrerá em 13.04.2024.
Nestes termos, a Câmara municipal de vila Nova 
de Gaia, reunida em sessão ordinária pública, 
no dia 6 de agosto de 2018, delibera recomen-
dar ao presidente da Câmara que diligencie no 
imediato encerramento definitivo e à selagem 
do aterro, exigindo à suldouro a transferência 
de deposição e tratamento dos resíduos que 
continuam a ser depositados em sermonde, 
para o novo aterro de Canedo.
mais recomenda que ultime a implementação 
do plano de renaturalização e preparação téc-
nica do aterro de sermonde para o abrir, em 
tempo útil, à fruição pública, sob a forma de 
parque lúdico.
vila Nova de Gaia
os vereadores do PsD”
o senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse que, neste momento, 
o lixo doméstico de Gaia é deposto em san-
ta maria da Feira e é impossível que a central 
de valorização orgânica, que foi uma medida 
do ministério do Ambiente, do Governo do Dr. 
Passos Coelho, seja encerrada, porque resulta 
de um contrato entre o Estado Português e a 
União Europeia, que pagou a Cvo. Disse que 
as pessoas entendem que selar um aterro é co-
locar um cadeado no portão. Que se consulta-
rem qualquer técnico especializado no assun-
to, o mesmo explicará que depois de encerrar 
a deposição de lixos domésticos nos alvéolos, 
durante quatro a seis anos, há cedências nos 
mesmos, devido a explosões de metano, pelo 
que, torna-se necessário repor os alvéolos, sob 
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a forma de lixo misturado com terra, e é isso 
que está a acontecer. Disse estar previsto um 
parque lúdico no local e, entre o fim da entrada 
de lixo doméstico em massa e o início do fun-
cionamento do parque, tem de haver um tem-
po de estabilização do aterro. Que a suldouro 
está a proceder à reposição e compactação, os 
impactos têm de ser minimizados, mas o aterro 
está tecnicamente encerrado e selado.
o senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
moura, perguntou se o processo administra-
tivo relativo à selagem do aterro já foi envia-
do para o ministério do Ambiente. Que no ano 
passado, por volta desta altura, o senhor vice-
-Presidente anunciou que a Câmara estaria a 
ultimar o processo e que ele estaria a ser reme-
tido para o ministério do Ambiente. Que quer a 
APA - Agência Portuguesa do Ambiente quer a 
CCDr, emitiram uma licença de exploração do 
aterro até 13 de Abril de 2024. Que o facto de 
ser uma empresa privada, para além de cumprir 
os requisitos ambientais, também deve zelar 
pelos interesses do município. Disse que o Di-
retor-Geral da empresa, referiu no ano passado, 
que estava prevista a construção de uma esta-
ção de tratamento de refugo, que representaria 
um investimento, para um plano a três anos, de 
14,5 milhões de euros. Que, na sua opinião, este 
tipo de investimentos, deveria ser feito não em 
Canedo, mas num novo aterro, porque seria um 
encargo que vila Nova de Gaia deveria dividir 
com o município da Feira. Disse pretender sa-
ber se, no âmbito da decomposição societária, 
haverá possibilidades ou de transferir o equipa-
mento ou até fazer investimentos de raiz, por-
que trata-se de uma empresa que poderá con-
juntamente com o Estado Português, encontrar 
formas de financiamento para minimizar esse 
impacto. 
o senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues solicitou ao sr. senhor ve-
reador, Arq. José valentim Pinto miranda que 
agende uma visita ao aterro, acompanhando 
os srs. vereadores do PsD/CDs-PP. Disse que 
o investimento da central de refugo faz todo o 
sentido, porque transforma em pó o refugo da 
central de triagem. Que mesmo que fosse pos-
sível transferir a central de triagem para santa 
maria da Feira, tecnicamente não faria sentido, 
porque Gaia iria perder um equipamento que 

ajuda na manutenção e depois iria transferir o 
plástico para santa maria da Feira. Entende que 
a solução é visitar o local, porque as preocupa-
ções parecem ser comuns. Disse que o aterro 
está encerrado e está em processo de selagem 
e isso não implica que não tenha que receber 
lixo para a manutenção dos alvéolos. 

PREsIDÊNCIA/VEREAÇÃo
AProvAçÃo DEFINITIvA DA ATA N° 15 DA 
rEUNIÃo (PÚBLICA) DE CâmArA rEALIZA-
DA Em 16 DE JULho DE 2018
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
1, apenas no original.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar definitivamente a ata nº 15 da reunião 
(pública) de Câmara realizada em 16 de julho 
de 2018.
ProPosTA DE ABErTUrA Do ProCEDImEN-
To DE ELABorAçÃo Do rEGULAmENTo 
DAs INsÍGNIAs E DIsTINçÕEs hoNorÍFICAs 
DE vILA NovA DE GAIA – PUBLICITAçÃo Do 
INÍCIo Do ProCEDImENTo E PArTICIPAçÃo 
ProCEDImENTAL
EDoC/2018/47390
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.23.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, nos 
termos informados, aprovar o seguinte:
1- A abertura, com efeitos imediatos, do proce-
dimento conducente à elaboração do regula-
mento municipal das Insígnias e Distinções ho-
noríficas de vila Nova de Gaia, o qual tem por 
objeto a ordenação e regulamentação conjunta 
da heráldica com as demais insígnias e distin-
ções honoríficas municipais, a saber:
a) Insígnias:
- os símbolos heráldicos (brasão de armas, 
bandeira e selo);
- A marca gráfica de vila Nova de Gaia - "GAIA-
-ToDo Um mUNDo";
- o colar da cidade.
b) Distinções honoríficas:
- A chave da cidade;
- A medalha de honra;
- A medalha de mérito municipal;
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- A medalha de bons serviços e dedicação;
- As placas tributo e ofertas institucionais.
2 - Que a publicitação desta iniciativa procedi-
mental se efetue no sítio institucional do mu-
nicípio na Internet, nos termos do artigo 98.º 
do CPA, podendo os interessados constituir-se 
como tal no procedimento, ao abrigo do artigo 
68.º do CPA, no prazo de 10 dias, a contar da 
data da publicitação e apresentar os seus con-
tributos, por escrito, em requerimento dirigido, 
para o efeito, ao Presidente da Câmara munici-
pal, com as menções previstas no artigo 102.º 
do CPA.
3 - Aprovar para efeitos de abertura do proce-
dimento e recolha de sugestões pelos interes-
sados o anteprojeto de regulamento municipal 
das Insígnias e Distinções honoríficas de vila 
Nova de Gaia anexo.
4 - Delegar o poder de direção do procedimen-
to na Diretora do Departamento de Assuntos 
Jurídicos tendo em vista a elaboração e subse-
quente aprovação do projeto definitivo, pelos 
órgãos municipais após consulta pública.
PEDIDo DE CEDÊNCIA GrATUITA Do CINE 
TEATro EDUArDo BrAZÃo PArA o EvENTo 
“GALA DE FADos DE vALADArEs” A rEALI-
ZAr No DIA 07 DE DEZEmBro DE 2018, soLI-
CITADo PELA AssoCIAçÃo mIrAmAr ImPÉ-
rIo vILA ChÃ
EDoC/2018/47089
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.28.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a cedência gratuita do Cine Teatro Eduardo 
Brazão para a realização do evento “Gala de 
Fados de valadares”, a realizar no dia 07 de de-
zembro de 2018, solicitado pela Associação mi-
ramar Império vila Chã, nos termos informados.
rELATÓrIos E CoNTAs Dos ANos 2010 A 
2017 DA GAIAPoLIs – soCIEDADE PArA o 
DEsENvoLvImENTo Do ProGrAmA PoLIs 
Em vILA NovA DE GAIA, s.A.
EDoC/2018/48505
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.27.07.2018”
o senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro disse que o relatório e contas da Gaia-
polis, refere-se à liquidação da sociedade e ao 
processo judicial com o Douro Cais. Perguntou 
se este processo judicial permite ou não fazer o 
encerramento. 
o senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse que o relatório não se 
refere à partilha da venda das duas moradias, 
porque a Câmara tinha uma dívida de cerca de 
600 mil euros, que estava a crescer mês após 
mês, porque os juros estavam contabilizar. Que 
a Câmara decidiu que a venda das casas servi-
ria para amortizar. Disse que a ação da Douro 
Cais decorre de uma intervenção atabalhoada 
da Câmara, na altura, em que as coisas podiam 
ter sido feitas de outra maneira. Que é uma 
ação em que já há uma primeira decisão, a qual 
é favorável ao município e ao Estado. Disse que 
a justiça funcionará e se der razão à Douro Cais, 
quer o município quer o Estado, têm de assumir 
as suas responsabilidades. 
o senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro disse que pensava que o encerramen-
to poderia ser feito, desde que se houvesse 
uma caução. 
o senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse que o encerramento 
se vier a verificar-se antes da decisão judicial, a 
Câmara tem de apresentar uma caução de 4 mi-
lhões de euros, mas não o fará e o Estado tam-
bém não o fará com uma caução de 6 milhões 
de euros, pelo que, a empresa ficará pendurada. 
se a empresa ficar pendurada, fica congelada, 
porque não tem ativos nem passivos em curso. 
Que a empresa ainda não foi encerrada, porque 
a dívida ao BEs e a venda das casas impediram 
o encerramento. 
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
ProPosTA DE AProvAçÃo Do ProJETo DE 
rEQUALIFICAçÃo E INFrAEsTrUTUrAçÃo 
DA rUA Do ArEINho (2ª FAsE) E Do Pro-
JETo Do PArQUE rIo (1ª FAsE), INTEGrA-
Dos No ProGrAmA DE AçÃo DA ÁrEA DE 
rEABILITAçÃo UrBANA E rEsPETIvA oPE-
rAçÃo DE rEABILITAçÃo UrBANA DA ÁrEA 
ENvoLvENTE Ao ArEINho DE AvINTEs
EDoC/2018/39577
Foi presente o documento referido em epígra-
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fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
5, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.19.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Projeto de requalificação e Infraestrutu-
ração da rua do Areinho (2ª fase) e do Projeto 
do Parque rio (1ª fase), integrados no Progra-
ma de Ação da Área de reabilitação Urbana e 
respetiva operação de reabilitação Urbana da 
Área envolvente ao Areinho de Avintes, nos ter-
mos propostos.
ProPosTA DE AQUIsIçÃo DE TErrENos Em 
oLIvEIrA Do DoUro
EDoC/2018/45324
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.23.07.2018”
o senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
moura fez a seguinte intervenção, que se passa 
a citar: 
“No seguimento desta proposta de aquisição de 
terrenos e, após uma análise atenta dos docu-
mentos, nós entendemos que deveremos sau-
dar a iniciativa quer da junta e a disponibilidade 
do executivo para adquirir os terrenos identifi-
cados, sobretudo, quanto à finalidade de criar 
espaços verdes e de lazer. De facto, a freguesia 
carece deste tipo de infraestruturas, sobretudo, 
atentos quanto à disponibilidade das caracte-
rísticas sociais e das suas acessibilidades e até 
à heterogeneidade da sua população. 
Compulsado o ofício da Junta de Freguesia e 
do Presidente da Junta, de 12 de julho último, 
fomos surpreendidos com algumas das con-
clusões que o próprio retira, nomeadamen-
te, quanto ao planeamento urbanístico pouco 
cuidado e ter crescido de forma algo desor-
denada. Não obstante, registamos com satis-
fação e concordámos, com o pensamento do 
Presidente da Junta, relativamente ao facto de 
afirmar que, ao longo dos últimos anos, tal lici-
tude tem sido mitigada com a construção de 
novos equipamentos, eu estou a citar, de cariz 
comercial lazer social e até desportivo, o que 
tem transformado e melhorado a qualidade de 
vida dos cidadãos. Partilhamos naturalmente 
esta opinião, uma vez que, ao longo das últimas 

duas décadas e nomeadamente nos mandatos 
liderados pela coligação PsD-CDs foram feitos 
muitos investimentos em oliveira do Douro, en-
tre os quais o Parque da Lavandeira, o Centro 
de Alto rendimento, o Pavilhão municipal, o Es-
tádio municipal, a requalificação dos empreen-
dimentos habitacionais municipais, o Centro 
Escolar manuel António Pina, o Centro Escolar 
Professor do marques dos santos, a requalifi-
cação do Areinho, a superesquadra da PsP, os 
estudos prévios relativamente às Encostas do 
Douro, que estabelece a reabilitação de toda 
a margem fluvial da freguesia entre o Cais de 
Quebrantões e a Quinta dos Frades. Não rele-
vando a referência imprópria no nosso enten-
der às boas acessibilidades e à proximidade 
com a linha do metro, esperemos que, natural-
mente, aconteça, ficamos ainda a saber que é 
intenção deste executivo adquirir estas parce-
las com vista à criação de um Centro Cívico, 
que nos parece uma decisão assertiva. Assim 
sobre a implementação do projeto importa ver 
esclarecidos alguns aspetos, nomeadamente, 
de que forma serão definidos os alinhamentos, 
se é que já se sabe, para que permitam resol-
ver o gaveto entre a Alameda de santa Eulália 
e rua do Anel considerando um estreitamen-
to da via da entrada para a rua da Anel e não 
na entrada da Alameda santa Eulália. Em que 
condições será efetuado o citado alargamento 
do cemitério e que tipo de equipamentos terá o 
futuro parque de lazer de oliveira do Douro ou 
o centro cívico, já que em recentes declarações 
à imprensa, o Presidente da Câmara afirmou e 
passo a citar que serão verdadeiros Centros de 
lazer e de eventos que se pode comparar ao 
mini Jardim do morro o que significa também 
um espaço de animação da freguesia. Por ou-
tro lado, queríamos perguntar se este projeto 
se terá alguma intervenção do lado Norte das 
parcelas de terreno, que se referem mais con-
cretamente na confrontação com a vereda D. 
Ximenes Belo que é uma via de sentido único 
e com saída bloqueada para a rua Dona maria 
da Costa Bastos. sendo um projeto interessan-
te, mas cuja necessidade poderá até ser relati-
va, tendo em conta outras carências, também 
questionávamos se, neste momento, este inves-
timento absolutamente prioritário para oliveira 
do Douro. sabemos nós da justificação habitual 
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de não haver margem financeira e de não haver 
disponibilidade para fazer tudo ao mesmo tem-
po ao que se acrescenta, no nosso entender, as 
carências a nível local, nomeadamente, à neces-
sidade de obras reabilitação de vários arrua-
mentos, a urgente criação de acessibilidades, 
por exemplo, relativamente à nova ponte e ou-
tros equipamentos não seria, por exemplo, pri-
mordial face a estas necessidades antes de dar 
resposta a essas necessidades antes de aquisi-
ção destes terrenos. Como exemplos das refe-
ridas carências, destacávamos o reperfilamento 
e a pavimentação de vários arruamentos como 
a Travessa do Pinheiro, rua das Escolas, rua do 
outeiro, rua soares de oliveira, a rua Conde 
silva monteiro, Travessa da Corredoura, rua da 
Confraria, entre outras, assim, como a melhoria 
de acessos à zona do Areinho, Quebrantões e 
santiago. A solução de problemas, por exem-
plo, de coletividades como parque de jogos, 
um campo de jogos próprio para o Gervide ou 
até a construção de um pavilhão para os Novi-
nhos de Quebrantões, a promoção do investi-
mento privado e a fixação de novas empresas 
na freguesia, a requalificação dos espaços ver-
des já existentes como o Jardim da Lavandeira 
e o Jardim da Alameda de são João, o combate 
pelas melhorias de itinerários, horários e preços 
transportes públicos junto dos operadores pú-
blicos e privados. Algumas destas questões são 
naturalmente transversais a várias freguesias, 
mas, naturalmente, havendo um investimento 
desta natureza era uma das questões que co-
locámos. Em suma, não obstante o mérito da 
proposta que o grupo de vereadores do PsD 
não pode deixar de manifestar a preocupação 
pela elevada pressão de equipamentos naquela 
zona, em detrimento, naturalmente uma cons-
tante deslembrança de alguns lugares extremos 
da freguesia, como s. Tiago e Quebrantões, que 
estão cada vez mais isolados. Uma concentra-
ção de equipamentos no nosso entendimento, 
não constitui necessariamente uma centrali-
dade. Era isso que gostaríamos de dizer, não 
obstante possamos reconhecer, naturalmente o 
mérito da proposta. “
o senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues, disse que se está a falar de 
uma proposta de pouco mais de 200 mil euros 
e gostava de saber se algumas das situações 

referidas pelo senhor vereador poderiam ser 
feitas com 200 mil euros. Que a questão não é 
saber se é prioritário ou não, a questão é saber 
se com este dinheiro há outra prioridade que 
pudesse ser cumprida. Disse que o Jardim da 
Lavandeira vai ter uma intervenção radical. Que 
na última reunião de câmara, foi adquirido por 
900 mil euros um equipamento que vai ser um 
ex-libris de santiago e que impede a construção 
de um “comboio” de prédios. Que a reabilitação 
de arruamentos em santiago é evidente e, nos 
últimos 4 anos, oliveira do Douro tem verifica-
do uma acentuada reabilitação de arruamentos. 
Que Avintes teve outras prioridades, nomeada-
mente, um centro escolar, um pavilhão e o Arei-
nho. relativamente ao Centro Cívico disse ser 
um equipamento muito importante, que vai ser 
feito um projeto pela Câmara e a Junta de Fre-
guesia ficará com a parte do cemitério. Que não 
é pelo alargamento do cemitério que se compra 
o terreno, mas sim, pela questão urbanística. 
o senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
moura, disse reconhecer o mérito da proposta e 
que entende que pode ser um procedimento a 
desenvolver com outras freguesias, no sentido 
de criar centralidades desta natureza.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, nos 
termos propostos, o seguinte:
- Que a Câmara municipal adquire estas duas 
parcelas de terreno, que passam a integrar 
o seu património, tendo em conta o valor da 
compra e da avaliação;
- Que a Câmara municipal desenvolve um estu-
do de alinhamentos que permita resolver o ga-
veto e estreitamento de via na entrada da Ala-
meda santa Eulália, zona nobre da Igreja, Casas 
mortuárias e Cemitério Paroquial;
- Que a Câmara municipal desenvolve um es-
tudo paisagístico no sentido da construção do 
parque de lazer de oliveira do Douro, em pleno 
Centro Cívico, aliando a componente ambiental 
a equipamentos geriátricos e infantis.
- Que o referido estudo passa a integrar o ter-
reno municipal onde se localiza atualmente a 
“nave” que serve de garagem da Junta de Fre-
guesia (mantendo-se a referida “nave” com as 
funções atuais);
- Que a Câmara municipal cede em direito de 
superfície à Freguesia uma parcela traseira para 
alargamento do Cemitério, obra a cargo da fre-
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guesia;
- Que a Câmara municipal concretiza o estudo 
atrás referido, assumindo a responsabilidade da 
manutenção, no quadro do protocolo da ges-
tão e manutenção de espaços verdes, em con-
trapartida da cedência anteriormente referida.
DEsCENTrALIZAçÃo ADmINIsTrATIvA. Im-
PACTo FINANCEIro DA DEsCENTrALIZA-
çÃo – v.CIrC. 56/2018 – PB, DE 27.06.2018
EDoC/2018/44306
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
7, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara, para 
conhecimento.19.07.2018”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DE 
TAXAs Por sErvIços PrEsTADos PELA 
PoLÍCIA mUNICIPAL, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “CAmINhADA soLIDÁrIA”, 
No vALor DE €148,95 (CENTo E QUArENTA 
E oITo EUros E NovENTA E CINCo CÊNTI-
mos), soLICITADo PELo movImENTo DE CI-
DADÃos Por GAIA
EDoC/2017/48160
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. vice-
-Presidente: “À Câmara.31.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas por serviços prestados pela Polícia 
municipal, relativa à realização do evento “Ca-
minhada solidária”, no valor de €148,95 (cento 
e quarenta e oito euros e noventa e cinco cên-
timos), solicitado pelo movimento de Cidadãos 
por Gaia
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o mUNICÍPIo DE vILA NovA DE GAIA 
E A CoNFrArIA Do sANTÍssImo sACrA-
mENTo DE sANTA mArINhA DE vILA NovA 
DE GAIA PArA APoIo FINANCEIro Às FEs-
TAs DE s. mArINhA DE 2018, No vALor DE 
€9.000,00 (NovE mIL EUros)
EDoC/2018/44107
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº9, apenas no original.
Despacho do sr. vice-Presidente: “À Câma-
ra.31.07.2018”

Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de Colaboração a celebrar 
entre o município de vila Nova de Gaia e a Con-
fraria do santíssimo sacramento de santa mari-
nha de vila Nova de Gaia, para apoio financeiro 
às Festas de s. marinha de 2018, no valor de 
€9.000,00 (nove mil euros), nos termos apre-
sentados.

DEPARtAMENto DE PEssoAL
ABErTUrA DE ProCEDImENTo DE CANDI-
DATUrA A EsTÁGIo, PArA rECrUTAmENTo 
E sELEçÃo DE 10 EsTAGIÁrIos
EDoC/201838794
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. vice-Presidente: “À Câma-
ra.31.07.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 6 vo-
tos a favor do Ps e 2 abstenções do PPD/PsD.
CDs/PP, aprovar o número de estágios a aco-
lher (10), cujas áreas foram consideradas prio-
ritárias para os serviços municipais, bem como, 
os métodos de avaliação propostos e júri iden-
tificado e autorizar a abertura do procedimen-
to, nos termos informados.
ProPosTA DE ALTErAçÃo Do mAPA DE 
PEssoAL DE 2018 E ABErTUrA Do CoNCUr-
so EXTErNo DE INGrEsso PArA ADmIssÃo 
DE EsTAGIÁrIos Com vIsTA Ao ProvImEN-
To DE 20 LUGArEs DE AGENTE mUNICIPAL 
DE 2ª CLAssE DA CArrEIrA DE PoLÍCIA mU-
NICIPAL
EDoC/2018/31116
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº11, apenas no original.
Despacho do sr. vice-Presidente: “À Câma-
ra.31.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a proposta de alteração do mapa de 
pessoal e a consequente abertura do concurso 
externo de ingresso para admissão de estagiá-
rios com vista ao provimento de 20 lugares de 
agente municipal de 2ª classe da carreira de po-
lícia municipal, nos termos informados.
mais foi deliberado submeter o presente assun-
to à aprovação da Assembleia municipal.
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DEPArTAmENTo DE AssUNTos JUrÍDICos
NoTA JUsTIFICATIvA E ProJETo DE ALTErA-
çÃo Ao rEGULAmENTo GoP – GAIA orçA-
mENTo PArTICIPATIvo
EDoC/2018/29735
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº12, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.19.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a Nota Justificativa e o Projeto de re-
gulamento GoP - Gaia orçamento Participati-
vo e submeter a Consulta Pública, pelo prazo 
de 30 dias, nos termos e efeitos do disposto 
no artigo 101º do CPA, procedendo à respetiva 
publicação no Boletim municipal e no sítio ins-
titucional do município, nos termos informados.
ACorDo soBrE FUTUrA UNIDADE DE EXE-
CUçÃo Do Novo CAmPo Do vALADArEs E 
UrBANIZAçÃo Dos TErrENos ADJACEN-
TEs
EDoC/2018/28836
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº13, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “Concordo. À 
DmAF, para cabimento e, posteriormente, à Câ-
mara, para deliberação.23.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar, nos termos informados, a minuta com 
as seguintes alterações:
1- Eliminação do considerando h);
2- Eliminação da palavra “parcial” no corpo na 
alínea b) do nº 1 da clausula 1ª, no ponto i) e no 
ponto ii), uma vez que a compensação prevista 
é, na hipótese em apreço, única e total; 
3- Eliminação da palavra “parcial” no corpo do 
nº 2 da clausula 1ª, uma vez que a compensação 
prevista é, na hipótese em apreço, única e total.

DIREÇÃo MUNICIPAL DE ADMINIstRAÇÃo E 
FINANÇAs

mAPA DE EmPrÉsTImos oBTIDos DA CoNTA 
DE GErÊNCIA DE 2017 – CorrEçÃo
EDoC/2018/45672
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº14, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-

ra.23.07.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 6 vo-
tos a favor do Ps e 2 abstenções do PPD/PsD.
CDs-PP, aprovar a substituição do mapa de em-
préstimos obtidos da Conta 2017, nos termos 
informados.
mais foi deliberado dar conhecimento da pre-
sente correção à Assembleia municipal.
sUsPENsÃo Do PLANo DE sANEAmENTo FI-
NANCEIro
EDoC/2018/47889
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº15, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.26.07.2018”
o senhor vereador Dr. Duarte António reis 
Besteiro apresentou a seguinte intervenção: 
“É muito positivo para o município a suspensão 
do plano de saneamento financeiro, tendo por 
base as contas do município reportadas a 31 de 
Dezembro de 2017. No entanto, entendemos 
que com agendamento deste ponto, justifica-
va a apresentação de contas mais atuais, no-
meadamente as do 1º semestre de 2018 prefe-
rencialmente, que poderiam ajudar a perceber 
melhor a evolução mais recente da trajetória da 
situação financeira do município, tendo em con-
ta que a fronteira agora a ultrapassar, é ainda 
ténue e frágil. Importa recordar que a redução 
da dívida do município se iniciou em 2008 e, 
desde essa data até ao presente, a mesma tem 
vindo gradualmente a ser reduzida, apesar do 
financiamento bancário de 34 milhões relativo 
ao saneamento financeiro realizado em 2006, 
valor este que, na altura, consideramos elevado 
e superior às necessidades evocadas pelo mu-
nicípio e que, no nosso entender, acarretou um 
acréscimo adicional de juros orçados na ordem 
dos 2 milhões de euros. A atestar esta nossa 
convicção, está o facto de os saldos bancários 
terem passado de 4,8 milhões em 31.12.2005 
para outros bem mais confortáveis como os 17.3 
em 2016, 21.3 de 2017 e que não se entenderam 
incluir alguns excedentes resultantes da dita 
operação de saneamento, que associada à evo-
lução positiva das receitas correntes da Câma-
ra, levou aos aumentos acima indicados. Deste 
saldos bancários seria possível acomodar algu-
mas das nossas propostas de benefícios fiscais 



CÂMARA MUNICIPAL

Nº 94 | Agosto 2018 | BoLEtIM MUNICIPAL

14

que, na altura, apresentámos, nomeadamente, a 
redução do ImI, a devolução do Irs e a redução 
da derrama. A atual conjuntura altamente favo-
rável, tem permitido aumentar as receitas cor-
rentes do município, com o especial destaque 
para as provenientes do ImT. Em contrapartida, 
as restantes receitas correntes, têm crescido de 
uma forma geral a um ritmo mais modesto, o 
que poderá requerer no futuro próximo, medi-
das e incentivos adicionais relativamente aos 
quais não deixaremos de dar o nosso contribu-
to, apresentando propostas passíveis de serem 
analisadas, quando for discutido e aprovado o 
próximo orçamento da Câmara municipal de 
Gaia. Pelo lado das despesas, temos assistido 
ao longo dos últimos exercícios, a um aumen-
to generalizado das mesmas, nomeadamente 
as correntes, as quais sem o correspondente 
aumento de receitas, igualmente correntes, po-
derão de alguma forma no futuro vir a pôr em 
risco o equilíbrio financeiro do município, agora 
conseguido, não devendo também aqui descu-
rar as despesas adicionais, porventura, prove-
nientes do processo de descentralização em 
curso. Uma eventual subida das taxas de juro 
será também um fator negativo a ter em conta 
no futuro próximo. Assim e, apesar da ausên-
cia de informação financeira atualizada, damos 
o benefício da dúvida e o nosso voto favorá-
vel ao facto deste município poder suspender o 
plano de saneamento financeiro, deixando, no 
entanto, para mais tarde, uma avaliação sobre a 
situação financeira do município relativamente 
ao exercício de 2018.”
o senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues, disse que foi apresentada 
a ficha do município, homologada pela DGAL. 
Que, posteriormente, na discussão do relatório 
e contas, será demonstrada a sustentabilidade 
desta passagem ao “verde” e será demonstrado 
que as despesas correntes vão continuar a su-
bir, porque não se pode votar favoravelmente a 
entrada de agentes da Polícia municipal ou de 
precários ou de técnicos de educação e baixar 
as despesas correntes. Que se deve fazer a dis-
tinção entre a despesa corrente boa, que são os 
salários dos trabalhadores, as fotocópias, etc, 
da despesa corrente má, que são as avenças 
milionárias. Que se está a conseguir a proeza 
de garantir o aumento da despesa corrente e, 

ao mesmo tempo, garantir a sustentabilidade 
do município.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, sub-
meter à Assembleia municipal, para aprovação, 
a suspensão do plano de saneamento financeiro 
em vigor, ao abrigo do artigo 97º, nº 4, da Lei nº 
114/2017 de 29 de dezembro, que aprova a Lei 
do orçamento do Estado para 2018 (LoE2018), 
nos termos informados.
INÍCIo DE ProCEDImENTo PArA A AQUIsI-
çÃo DA PrEsTAçÃo DE sErvIços DE sE-
GUros, PArA o PErÍoDo DE 01.01.2019 A 
31.12.2019, Com PossIBILIDADE DE rENovA-
çÃo, ATÉ Ao mÁXImo DE DUAs vEZEs, Por 
PErÍoDos ANUAIs E sUCEssIvos
EDoC/2018/48628
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº16, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.26.07.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 6 vo-
tos a favor do Ps e 2 abstenções do PPD/PsD.
CDs-PP, nos termos informados, o seguinte:
1 - Autorizar, ao abrigo do disposto no artigo 
39º do Código dos Contratos Públicos (CCP), 
que o município de vila Nova de Gaia integre o 
agrupamento de entidades adjudicantes, cons-
tituído por si a par com as entidades Águas de 
Gaia, Em, sA e Gaiurb – Urbanismo e habita-
ção Em, e que o mesmo fique designado como 
o seu representante Comum, para efeitos de 
condução do procedimento pré-contratual, a 
quem caberá promover os atos de gestão do 
procedimento que não tenham de ser tomados 
conjuntamente pelos órgãos competentes das 
entidades que integram o agrupamento;  
2 - Autorizar, face ao valor considerado pela 
qual a referida contratação está abrangida, nos 
termos da alínea a) n.º 1 do art.º 20.º do CCP, 
que se adote o concurso público, com publica-
ção de anúncio no JoUE;  
3 - Aprovar, nos termos da alínea c) do n.º 1 e 
do n.º 2 do art. 40º do CCP, os termos e con-
dições constantes do Caderno de Encargos, o 
programa de concurso e respetivos anexos, mi-
nutas de anúncios e modelo DEUCP, que aqui 
se juntam;  
4 - Definir para a presente aquisição de serviços 
o preço base no valor total de € 4.425.000,00, 
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isento de IvA, nos termos do disposto no artigo 
47º do CCP, repartido da seguinte forma:
 município: 900.000,00€  isento de IvA;  Águas 
de Gaia, Em: 516.000,00€ isento IvA;  
Gaiurb, Em: 59.000,00€ isento de IvA;
5 – Aprovar, nos termos do n.º 3 do artigo 39º do 
CCP, a constituição dos elementos do júri con-
forme sugerido, a saber: Presidente: Dr. Cunha e 
silva; vogal Efetivo: Drª Alexandra vieira; vogal 
Efetivo: Dr. Pedro santos; vogal suplente: Drª 
Elsa Afonso; vogal suplente: Drª sónia mourão, 
juntando-se para o efeitos as declarações de 
Inexistência de conflito de interesses de alguns 
dos membros, solicitando-se autorização para 
que, oportunamente, e em momento prévio ao 
lançamento do concurso na plataforma, sejam 
remetidas as restantes que se encontram em 
falta; 
6 – Autorizar, ao abrigo do nº 3 do artigo 136º, 
que seja reduzido para 15 dias o prazo para 
apresentação de propostas, atendendo à  mo-
rosidade subjacente às fases de um procedi-
mento desta natureza. Isto porque, tendo em 
conta que o anterior procedimento ficou de-
serto face à não apresentação de propostas 
e que, ainda assim, já se deliberou no sentido 
de se proceder a uma prorrogação do contra-
to por 3 meses (de 01/10/2018 a 31/12/2018) 
com a adjudicatária do contrato atualmente 
em vigor, mesmo assim, pode não ser possível 
o início da execução do contrato de prestação 
de serviços de seguros na data prevista para 
a cessação do contrato em vigor e sua prorro-
gação (31.12.2018), caso não sejam adotados 
os mecanismos de urgência identificados no 
nº 3 do artigo 136 do CCP. Esta solução de re-
dução do prazo de apresentação de propostas 
para 15 dias, que se revela concorrencialmente 
mais vantajosa do ponto de vista do interesse 
público para a entidade adjudicante do que a 
eventual adjudicação realizada na sequência de 
um ajuste direto fundado em urgência imperio-
sa, torna-se a mais viável, por forma a cumprir 
com os prazos inerentes à subsequente trami-
tação exigível, obrigatória e eventual, que pode 
vir a revelar-se mais morosa que o previsto (vg. 
pedidos de esclarecimento e/ou erros e omis-
sões, suas respostas e publicações de eventuais 
anúncios, eventuais pronúncias em sede de au-
diência prévia e respetiva análise e, por fim, a 

necessidade de se aguardar pela concessão do 
visto do Tribunal de Contas para que o contrato 
possa iniciar a execução).  
7 – Autorizar ainda, nos termos do n.º 3 do arti-
go 61º da LoE/18 a dispensa excecional do limi-
te aos encargos, tendo em conta que, relativa-
mente aos valores dispendidos com o contrato 
de aquisição destes serviços em ano anterior, 
os valores previstos para os encargos do mu-
nicípio com a contratação de apólices de se-
guros para o período de execução do contrato, 
são superiores aos valores gastos no período 
antecedente, dado refletir os elevados índices 
de sinistralidade das apólices e a dinâmica do 
mercado segurador nestas circunstâncias. 
rEvoGAçÃo Do PoNTo 10 DA DELIBErA-
çÃo DE CâmArA DE 18.06.2018 “CoNTrATo 
DE ArrENDAmENTo Com oPçÃo DE Com-
PrA Do ImÓvEL, ProPrIEDADE Do CLUBE 
DE FUTEBoL DE oLIvEIrA Do DoUro, sITo 
No LUGAr DE sÃo TIAGo, No vALor GLo-
BAL DE €900.000,00 (NovECENTos mIL EU-
ros), AQUIsIçÃo Dos PrÉDIos UrBANos, 
os QUAIs CoNsTITUEm o CAmPo DE sAN-
TIAGo oU CAmPo DE oLIvEIrA Do DoU-
ro, ProPrIEDADE Do CLUBE DE FUTEBoL 
DE oLIvEIrA Do DoUro, PELo vALor DE 
€900.000,00 (NovECENTos mIL EUros) E 
AProvAçÃo DA mINUTA Do CoNTrATo DE 
PromEssA DE ComPrA E vENDA
EDoC/2018/7982 
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº17, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À DmAF. À Câma-
ra, após prévio cabimento. 24.07.2018”
o senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro, disse pretender saber o que alterou 
desde a deliberação de Câmara de 18 de junho 
passado, sobre esta matéria, porque foi aprova-
do o contrato de arrendamento com opção de 
compra e hoje está-se a deliberar a aquisição 
da propriedade de raiz. Que o sr. Presidente, na 
altura, fez uma série de afirmações, que estão 
em ata, justificando o arrendamento como sen-
do a decisão mais adequada para o efeito.
o senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues, disse estar-se a falar do ar-
rendamento com opção vinculativa de compra, 
outorgado no notário, com o pagamento da 
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última prestação. Trata-se de uma compra em 
que o modo de pagamento é por arrendamen-
to. Que do ponto de vista técnico-jurídico, a si-
tuação é a mesma, ou seja, aquilo que mudou 
foi o facto dos serviços terem elaborado um an-
te-projeto para o local e terem feito referência à 
necessidade de fazer o projeto e as especialida-
des e, pessoalmente, terá dito que não haverá 
projeto e especialidades enquanto o imóvel não 
estiver desipotecado e, o vereador responsável 
da área, tratou de resolver o problema.
o senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro disse que o Clube de Futebol de oli-
veira do Douro, prescindindo do património da 
utilização do campo de santiago pelas razões 
aduzidas, perguntou quem serão os utilizado-
res efetivos daquele espaço? Que o projeto de 
construção, ainda que exclusivamente destina-
do aos escalões de formação, não deveria ser 
rentabilizado de outro modo, isto é, dois cam-
pos de futebol de 7 e um campo de futebol 
de 9, com relvado sintético pode ficar muito 
aquém das necessidades dos clubes de Gaia, 
que na sua esmagadora maioria têm escalões 
de formação a jogar em campos de futebol de 
11, pelo que, a reconversão do espaço deveria 
estar em consonância com as reais necessida-
des do concelho. 
senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo 
vítor rodrigues, disse que as reais necessida-
des do concelho são os campos de futebol de 7 
e de 9, porque são necessários para a formação 
desportiva. Que não faz nenhum sentido que 
o campo de santiago seja utilizado exclusiva-
mente pelo clube de futebol, faz sentido sim, 
que seja utilizado para a formação, aliviando 
o Parque da Lavandeira e permitindo que no 
próximo ano ou seguinte se possa substituir o 
relvado e destinar o Parque da Lavandeira aos 
jogos. 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar nos termos informados, o seguinte:
1- Que seja revogado o ponto 10 da delibera-
ção de Câmara de 18 de junho de 2018: "Con-
trato de arrendamento com opção de compra 
do imóvel, propriedade do Clube de Futebol de 
oliveira do Douro, sito no Lugar de são Tiago, 
no valor global de 900.000,00 (novecentos mil 
euros) - freguesia de oliveira do Douro";
2- Propor à Assembleia municipal autorização 

para a aquisição dos seguintes prédios urba-
nos, os quais constituem o Campo de santiago 
ou Campo de oliveira do Douro, propriedade 
do Clube de Futebol de oliveira do Douro, pelo 
valor de 900.000,00 (novecentos mil euros): - 
Prédio urbano - composto por terreno "outros", 
destinado a campo desportivo, com a área de 
2960 m2, sito no Lugar de são Tiago, fregue-
sia de oliveira do Douro, descrito na segunda 
Conservatória do registo Predial de vila Nova 
de Gaia sob o número 4553 - oliveira do Dou-
ro, inscrito na matriz predial respetiva sob o ar-
tigo 6087, com o valor atribuído de 317.143,00 
(de acordo com o estipulado na etapa antece-
dente); - Prédio urbano - composto por terreno 
"outros", destinado a campo de futebol, com 
a área de 5440 m2, sito no Lugar de são Tia-
go, freguesia de oliveira do Douro, descrito na 
segunda Conservatória do registo Predial de 
vila Nova de Gaia sob o número 4965 - olivei-
ra do Douro, inscrito na matriz predial respe-
tiva sob o artigo 6088, com o valor atribuído 
de 582.857,00 (de acordo com o estipulado na 
etapa anterior).
A referida aquisição será efetuada nas seguin-
tes condições:
a) com a celebração do contrato promessa de 
compra e venda, com eficácia real, será pago 
à Caixa Económica montepio Geral, a quantia 
de 384.752,97, (trezentos e oitenta e quatro mil, 
setecentos e cinquenta e dois euros e noventa e 
sete cêntimos), valor que, à data, (24/07/2018) 
o Clube Futebol de oliveira do Douro deve 
àquela instituição bancária (podendo este va-
lor ser atualizado, caso haja alteração do mon-
tante em divida, na data da outorga do contra-
to promessa de compra e venda com eficácia 
real). o cheque deverá ser emitido à ordem da 
Caixa Económica montepio Geral; b) 75.000,00 
(setenta e cinco mil euros), na data da outor-
ga da escritura de compra e venda, a qual só 
poderá ser celebrada depois de cancelada a hi-
poteca registada naqueles prédios, a favor da-
quela instituição bancária; c) o valor de Euros 
440.247,03 (quatrocentos e quarenta mil, du-
zentos e quarenta e sete euros e três cêntimos), 
ou o valor restante de divida, consoante haja 
alteração do valor referido na alínea a) fracio-
nado em 6 prestações trimestrais: 5 prestações 
de 75.000,00 cada uma e a sexta prestação no 
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valor de 65.247,03.
o contrato promessa de compra e venda terá 
eficácia real e será dotado com a faculdade 
prevista no artigo 830.º Código Civil - execução 
específica.
3- Aprovar a minuta do contrato promessa de 
compra e venda com eficácia real.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DE 
TAXAs DE UTILIZAçÃo DE vIATUrAs mUNI-
CIPAIs, No vALor €737,62 (sETECENTos E 
TrINTA E sETE EUros E sEssENTA E DoIs 
CÊNTImos), PArA DEsLoCAçÃo À mALvEI-
rA, No DIA 15 DE JULho DE 2018, soLICITA-
Do PELo CorPo NACIoNAL DE EsCUTAs 
(AGrUPAmENTo 575) sÃo FÉLIX DA mArI-
NhA
EDoC/2018/45560
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº18, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.23.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais 
no valor de €737,62 (setecentos e trinta e sete 
euros e sessenta e dois cêntimos), para deslo-
cação à malveira, no dia 15 de julho de 2018, so-
licitado pelo Corpo Nacional de Escutas (Agru-
pamento 575) são Félix da marinha, nos termos 
informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DE 
TAXAs DE UTILIZAçÃo DE vIATUrAs mU-
NICIPAIs, No vALor €347,08 (TrEZENTos 
E QUArENTA E sETE EUros E oITo CÊNTI-
mos), PArA DEsLoCAçÃo A BArCELos, No 
DIA 17 DE sETEmBro DE 2017, soLICITADo 
PELA AssoCIAçÃo hUmANITÁrIA Dos Bom-
BEIros voLUNTÁrIos DE AvINTEs
EDoC/2017/49397
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº19, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.19.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais no 
valor de €347,08 (trezentos e quarenta e sete 
euros e oito cêntimos), para deslocação a Bar-

celos, no dia 17 de setembro de 2017, solicitado 
pela Associação humanitária dos Bombeiros 
voluntários de Avintes, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DE 
TAXAs DE UTILIZAçÃo DE vIATUrAs mUNI-
CIPAIs, No vALor €361,40 (TrEZENTos E 
sEssENTA E Um EUros E QUArENTA CÊN-
TImos), PArA DEsLoCAçÃo A LA GUArDIA 
- GALIZA, No DIA 20 DE AGosTo DE 2017, so-
LICITADo PELo CoLÉGIo DE GAIA
EDoC/2017/45050
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº20, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.19.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais no 
valor de €361,40 (trezentos e sessenta e um eu-
ros e quarenta cêntimos), para deslocação a La 
Guardia - Galiza, no dia 20 de agosto de 2017, 
solicitado pelo Colégio de Gaia, nos termos in-
formados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DE 
TAXAs DE UTILIZAçÃo DE vIATUrAs mUNI-
CIPAIs, No vALor €91,64 (NovENTA E Um 
EUros E sEssENTA E QUATro CÊNTImos), 
PArA DEsLoCAçÃo A sErZEDo, No DIA 13 
DE JULho DE 2018, soLICITADo PELA CEr-
CIGAIA
EDoC/2018/45070
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº21, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.19.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais no 
valor de €91,64 (noventa e um euros e sessenta 
e quatro cêntimos), para deslocação a serzedo, 
no dia 13 de julho de 2018, solicitado pela Cerci-
gaia, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DE 
TAXAs DE UTILIZAçÃo DE vIATUrAs mUNICI-
PAIs, No vALor €205,97 (DUZENTos E CIN-
Co EUros E NovENTA E sETE CÊNTImos), 
PArA DEsLoCAçÃo Ao mArCo DE CANA-
vEZEs, No DIA 11 DE JULho DE 2018, soLICI-
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TADo PELo AGrUPAmENTo DE EsCoLAs DE 
CANELAs
EDoC/2018/44468
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº22, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.19.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais 
no valor de €205,97 (duzentos e cinco euros e 
noventa e sete cêntimos), para deslocação ao 
marco de Canavezes, no dia 11 de julho de 2018, 
solicitado pelo Agrupamento de Escolas de Ca-
nelas, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DE 
TAXAs DE UTILIZAçÃo DE vIATUrAs mUNI-
CIPAIs, No vALor €282,45 (DUZENTos E oI-
TENTA E DoIs EUros E QUArENTA E CINCo 
CÊNTImos), PArA DEsLoCAçÃo A BrAGA, 
No DIA 13 DE JULho DE 2018, soLICITADo 
PELo CENTro soCIAL mÁrIo mENDEs DA 
CosTA
EDoC/2018/45063
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº23, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.19.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais no 
valor de €282,45 (duzentos e oitenta e dois eu-
ros e quarenta e cinco cêntimos), para desloca-
ção a Braga, no dia 13 de julho de 2018, solicita-
do pelo Centro social mário mendes da Costa, 
nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DE 
TAXAs DE UTILIZAçÃo DE vIATUrAs mU-
NICIPAIs, No vALor €260,08 (DUZENTos E 
sEssENTA EUros E oITo CÊNTImos), PArA 
DEsLoCAçÃo À CosTA NovA, No DIA 14 DE 
JULho DE 2018, soLICITADo PELA AssoCIA-
çÃo DEsPorTIvA GrIJÓ A CorrEr
EDoC/2018/45544
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº24, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-

ra.19.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor de €260,08 (duzentos 
e sessenta euros e oito cêntimos), ou seja, o va-
lor de €182,06 (cento e oitenta e dois euros e 
seis cêntimos), para deslocação à Costa Nova, 
no dia 14 de julho de 2018, solicitado pela As-
sociação Desportiva Grijó A Correr, nos termos 
informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DE 
TAXAs DE UTILIZAçÃo DE vIATUrAs mUNI-
CIPAIs, No vALor €663,78 (sEIsCENTos E 
sEssENTA E TrÊs EUros E sETENTA E oITo 
CÊNTImos), PArA DEsLoCAçÃo Ao FUN-
DÃo, No DIA 14 DE JULho DE 2018, soLICI-
TADo PELo rANCho FoLCLÓrICo DA AFU-
rADA
EDoC/2018/45525
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº25, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.19.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor de €663,78 (seiscentos 
e sessenta e três euros e setenta e oito cênti-
mos), ou seja, o valor de €464,65 (quatrocen-
tos e sessenta e quatro euros e sessenta e cinco 
cêntimos), para deslocação ao Fundão, no dia 
14 de julho de 2018, solicitado pelo rancho Fol-
clórico da Afurada, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DE 
TAXAs DE UTILIZAçÃo DE vIATUrAs mUNICI-
PAIs, No vALor €215,57 (DUZENTos E QUIN-
ZE EUros E CINQUENTA E sETE CÊNTImos), 
PArA DEsLoCAçÃo A PArEDEs, No DIA 14 
DE JULho DE 2018, soLICITADo PELA PArÓ-
QUIA DE sANTA mArIA DE sANDIm
EDoC/2018/45547
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº26, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.19.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
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de taxas de utilização de viaturas municipais 
no valor de €215,57 (duzentos e quinze euros e 
cinquenta e sete cêntimos), para deslocação a 
Paredes, no dia 14 de julho de 2018, solicitado 
pela Paróquia de santa maria de sandim, nos 
termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DE 
TAXAs DE UTILIZAçÃo DE vIATUrAs mUNICI-
PAIs, No vALor €1.242,87 (mIL DUZENTos E 
QUArENTA E DoIs EUros E oITENTA E sETE 
CÊNTImos), PArA DEsLoCAçÃo A LAGos, 
No DIA 08 DE JULho DE 2018, soLICITADo 
PELo CoLÉGIo DE GAIA
EDoC/2018/43899
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº27, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.16.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais no 
valor de €1.242,87 (mil duzentos e quarenta e 
dois euros e oitenta e sete cêntimos), para des-
locação a Lagos, no dia 08 de julho de 2018, 
solicitado pelo Colégio de Gaia, nos termos in-
formados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DE 
TAXAs DE UTILIZAçÃo DE vIATUrAs mUNI-
CIPAIs, No vALor €186,89 (CENTo E oITEN-
TA E sEIs EUros E oITENTA E NovE CÊN-
TImos), PArA DEsLoCAçÃo A GUImArÃEs, 
No DIA 24 DE NovEmBro DE 2017, soLICITA-
Do PELA ABrAço – AssoCIAçÃo DE APoIo 
A PEssoAs Com vIh/sIDA
EDoC/2018/61536
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº28, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.19.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais no 
valor de €186,89 (cento e oitenta e seis euros 
e oitenta e nove cêntimos), para deslocação a 
Guimarães, no dia 24 de novembro de 2017, so-
licitado pela Abraço – Associação de Apoio a 
Pessoas com vIh/sIDA, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DE 

TAXAs DE UTILIZAçÃo DE vIATUrAs mU-
NICIPAIs, No vALor €673,37 (sEIsCENTos 
E sETENTA E TrÊs EUros E TrINTA E sETE 
CÊNTImos), PArA DEsLoCAçÃo A oEIrAs, 
No DIA 22 DE mArço DE 2018, soLICITADo 
PELA orQUEsTrA JUvENIL DE GAIA
EDoC/2018/16323
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº29, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.19.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais 
no valor de €673,37 (seiscentos e setenta e três 
euros e trinta e sete cêntimos), para deslocação 
a oeiras, no dia 22 de março de 2018, solicita-
do pela orquestra Juvenil de Gaia, nos termos 
informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DE 
TAXAs DE UTILIZAçÃo DE vIATUrAs mUNI-
CIPAIs, No vALor €36,62 (TrINTA E sEIs EU-
ros E sEssENTA E DoIs CÊNTImos), PArA 
DEsLoCAçÃo À EsCoLA EB1 Do CEDro, No 
DIA 23 DE mArço DE 2018, soLICITADo PELo 
INsTITUTo Do EmPrEGo E FormAçÃo Pro-
FIssIoNAL (GAIA)
EDoC/2018/16704
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº30, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.19.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais no 
valor de €36,62 (trinta e seis euros e sessenta 
e dois cêntimos), para deslocação à Escola EB1 
do Cedro, no dia 23 de março de 2018, solicita-
do pelo Instituto do Emprego e Formação Pro-
fissional (Gaia), nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DE 
TAXAs DE UTILIZAçÃo DE vIATUrAs mU-
NICIPAIs, No vALor €668,45 (sEIsCENTos 
E sEssENTA E oITo EUros E QUArENTA E 
CINCo CÊNTImos), PArA DEsLoCAçÃo A 
sANTArÉm, No DIA 07 DE JULho DE 2018, 
soLICITADo PELo GrUPo FoLCLÓrICo sAN-
To ANDrÉ DE LEvEr
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EDoC/2018/43855
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº31, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.19.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor de €668,45 (seiscentos 
e sessenta e oito euros e quarenta e cinco cênti-
mos), ou seja, o valor de €467,92 (quatrocentos 
e sessenta e sete euros e noventa e dois cênti-
mos), para deslocação a santarém, no dia 07 de 
julho de 2018, solicitado pelo Grupo Folclórico 
santo André de Lever, nos termos informados.
rETIFICAçÃo Ao CoNTrATo – ProGrAmA 
DEsPorTIvo A CELEBrAr ENTrE o mUNICÍ-
PIo DE vILA NovA DE GAIA E o CLUBE DE 
hÓQUEI Dos CArvALhos PArA APoIo FI-
NANCEIro Às oBrAs DE BENEFICIAçÃo Do 
PAvILhÃo
EDoC/2018/38210
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº32, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “Aprovo. À Câmara 
para ratificação.26.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, rati-
ficar o despacho do sr. Presidente datado de 
26.07.2018 que aprovou a retificação ao con-
trato-programa 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 pavilhão, nos termos 
informados.
ACorDo DE DoAçÃo DE ArQUIvo DIGITAL 
oNoFrE DomINGUEs FErrEIrA
EDoC/2018/41597
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº33, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.27.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de Doação do arquivo digi-
tal de onofre Domingues Ferreira, nos termos 
informados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o mUNICÍPIo DE vILA NovA DE GAIA 

E A AssoCIAçÃo DEsPorTIvA, rECrEATI-
vA E CULTUrAL Do rANCho rEGIoNAL DE 
GULPILhArEs PArA APoIo FINANCEIro Ao 
GAIA FoLK FEsTIvAL INTErNACIoNAL DE 
FoLCLorE DE GULPILhArEs, No vALor DE 
€10.000,00 (DEZ mIL EUros)
EDoC/2018/11407
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº34, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.27.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre o 
município de vila Nova de Gaia e a Associação 
Desportiva recreativa e Cultural do rancho re-
gional de Gulpilhares, para apoio financeiro ao 
Gaia Folk Festival Internacional de Folclore de 
Gulpilhares, no valor de €10.000,00 (dez mil 
euros), nos termos informados.
CoNTrATo - ProGrAmA DE DEsENvoLvI-
mENTo DEsPorTIvo 2018/2019 A CELEBrAr 
ENTrE o mUNICÍPIo DE vILA NovA DE GAIA 
E A AssoCIAçÃo CULTUrAL E DEsPorTI-
vA DE GULPILhArEs – hÓQUEI 1944 PArA 
APoIo FINANCEIro À ATIvIDADE DEsPor-
TIvA, No vALor DE €1.120,00 (mIL CENTo E 
vINTE EUros) – rATIFICAçÃo DA ALTErA-
çÃo EFETUADA Ao CoNTrATo – ProGrAmA 
CELEBrADo E o movImENTo DE EsTorNo 
EFETUADo Com A EmIssÃo DE NovA rED
EDoC/2018/45920
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº35, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.19.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a alteração ao Contrato-Programa de 
Desenvolvimento Desportivo 2018/2019 a ce-
lebrar entre o município de vila Nova de Gaia 
e a Associação Cultural e Desportiva de Gulpi-
lhares – hóquei 1944, para apoio financeiro à 
atividade desportiva, no valor de €1.120,00 (mil 
cento e vinte euros) e, concomitantemente, o 
movimento de estorno efetuado com a emissão 
de nova rED, juntando-se, para o efeito, a mi-
nuta nos termos informados.
ProToCoLo DE CoLABorAçÃo A CELE-
BrAr ENTrE o mUNICÍPIo DE vILA NovA 
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DE GAIA E o CENTro soCIAL PAroQUIAL 
s. sALvADor DE GrIJÓ PArA APoIo FINAN-
CEIro À rECrIAçÃo hIsTÓrICA – LIDEs DE 
GAIA/D. roDrIGo sANChEs/2018, No vALor 
DE €13.000,00 (TrEZE mIL EUros) – rATIFI-
CAçÃo DA ALTErAçÃo DA IDENTIFICAçÃo 
Do sEGUNDo oUTorGANTE No ProToCo-
Lo DE CoLABorAçÃo
EDoC/2018/32916
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº36, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.27.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a alteração da identificação do se-
gundo outorgante no Acordo de Colaboração 
aprovado na reunião de 18.06.2018, passando a 
ser a Fábrica da Igreja Paroquial de s. salvador 
de Grijó, nos termos informados.
CoNCUrso PÚBLICo Com PUBLICIDADE 
INTErNACIoNAL PArA CoNTrATAçÃo DE 
“PrEsTAçÃo DE sErvIços DE TELEComU-
NICAçÕEs mÓvEIs, voZ, sms E DADos Com 
ComoDATo DE EQUIPAmENTo” – AProvA-
çÃo Do rELATÓrIo FINAL E AProvAçÃo 
DA mINUTA DE CoNTrATo
EDoC/2018/14154
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº37, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.27.07.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 6 vo-
tos a favor do Ps e 2 abstenções do PPD/PsD.
CDs-PP, aprovar o relatório final relativo ao 
Concurso Público com Publicidade Internacio-
nal para Contratação de “Prestação de serviços 
de Telecomunicações móveis, voz, sms e Dados 
com Comodato de Equipamento”, bem como, a 
minuta de contrato, nos termos informados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o mUNICÍPIo DE vILA NovA DE GAIA 
E A FÁBrICA DA IGrEJA PAroQUIAL DE sÃo 
PEDro DE AvINTEs PArA APoIo FINANCEI-
ro À AQUIsIçÃo PLENA Do TEATro ALmEI-
DA soUsA, No vALor ToTAL DE €120.000,00 
(CENTo E vINTE mIL EUros)
EDoC/2018/47902
Foi presente o documento referido em epígra-

fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº38, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.27.07.2018”
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 são Pedro de Avintes, para 
apoio financeiro à aquisição plena do Teatro 
Almeida sousa, no valor total de €120.000,00 
(cento e vinte mil euros), nos termos informa-
dos.
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) – ALTErA-
çÃo DA CLÁUsULA 1ª
EDoC/2018/33376
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº39, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.31.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a alteração da 1ª cláusula do Acordo 
de Colaboração a celebrar entre o município 
de vila Nova de Gaia e a AmvP – Academia de 
música de vilar do Paraíso, Lda, aprovado em 
reunião de Câmara de 18 de junho de 2018, 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 in-
formados.
ProCEsso DE CoNTENCIoso / EmPrEITA-
DA “CoNsoLIDAçÃo DA EsCArPA DA sErrA 
Do PILAr”
EDoC/2018/47749
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº40, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.27.07.2018”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
ALIENAçÃo DA ProPrIEDADE Do soLo oU 
rAÍZ Do LoTE Nº 9 Do EmPrEENDImENTo 
hABITACIoNAL DA QUINTA DA mArroCA 
Ao sUPErFICIÁrIo Do mEsmo LoTE, mArIA 
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CrIsTINA FErNANDEs sILvA, PELo vALor 
DE €1.840,00 (mIL oIToCENTos E QUArENTA 
EUros)
EDoC/2018/42439
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº41, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.31.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a alienação da propriedade do solo 
ou raiz do lote nº 9 à superficiária do mesmo 
lote, maria Cristina Fernandes silva, pelo valor 
de €1.840.00 (mil oitocentos e quarenta euros), 
nos termos informados.
EXErCÍCIo DE DIrEITo DE PrEFErÊNCIA NA 
ALIENAçÃo Do EsTABELECImENTo ComEr-
CIAL, FrAçÃo AUTÓNomA F DE Um EDIFÍCIo 
sITo NA rUA ENCosTA Do soL Nº 42 A 82 - 
FrEGUEsIA DE CANIDELo
EDoC/2018/46930
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº42, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.27.07.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 6 vo-
tos a favor do Ps e 2 abstenções do PPD/PsD.
CDs-PP, não exercer o direito de preferência na 
alienação do estabelecimento comercial, fração 
autónoma F, do edifício sito na rua da Encosta 
do sol, nº 42 a 82, freguesia de Canidelo, nos 
termos informados.
ADJUDICAçÃo DEFINITIvA DE ALIENAçÃo 
soB FormA DE sUCATA DE vEÍCULos rEmo-
vIDos DA vIA PÚBLICA À EmPrEsA mETAIs 
JAImE DIAs, s.A. E AProvAçÃo DA mINUTA 
DE CoNTrATo
EDoC/2018/28178
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº43, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.27.07.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 6 vo-
tos a favor do Ps e 2 abstenções do PPD/PsD.
CDs-PP, aprovar a adjudicação definitiva da 
alienação sob forma de sucata de veículos re-
movidos da via pública à empresa metais Jaime 
Dias, s.A. e a minuta do contrato, nos termos 

informados.

DIREÇÃo MUNICIPAL DE INFRAEstRUtURAs 
E EsPAÇos PÚBLICos

PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs PELA INTErrUPçÃo DE TrâNsITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “Pro-
CIssÃo Em hoNrA DE sANTA mArINhA”, 
rEALIZADo No DIA 22 DE JULho DE 2018, 
No vALor ToTAL DE €344,40 (TrEZENTos 
E QUArENTA E QUATro EUros E QUArEN-
TA CÊNTImos), soLICITADo PELA UNIÃo DE 
FrEGUEsIAs DE sANDIm, oLIvAL, LEvEr E 
CrEsTUmA
EDoC/2018/41286
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº44, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.16.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
das taxas pela interrupção de trânsito, relati-
va à realização do evento “Procissão em honra 
de santa marinha”, realizado no dia 22 de julho 
de 2018, no valor total de €241,08 (duzentos e 
quarenta e um euros e oito cêntimos), solicita-
do pela União de Freguesias de sandim, olival, 
Lever e Crestuma, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs PELA INTErrUPçÃo DE TrâNsITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “Pro-
CIssÃo Em hoNrA DE s. vICENTE E s. AN-
DrÉ”, rEALIZADo No DIA 08 DE JULho DE 
2018, No vALor ToTAL DE €298,00 (DUZEN-
Tos E NovENTA E oITo EUros), soLICITADo 
PELA JUNTA DE FrEGUEsIA DE CANIDELo
EDoC/2018/43256
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº45, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.16.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
das taxas pela interrupção de trânsito, relativa 
à realização do evento “Procissão em honra de 
s. vicente e s. André”, realizado no dia 08 de 
julho de 2018, no valor total de €208,60 (du-
zentos e oito euros e sessenta cêntimos), solici-
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tado pela Junta de Freguesia de Canidelo, nos 
termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs PELA INTErrUPçÃo DE TrâNsITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “vI-
sITA Do PrEsIDENTE Do FUTEBoL CLUBE 
Do PorTo À CAsA Do FUTEBoL CLUBE Do 
PorTo – DrAGÕEs DA AFUrADA”, rEALIZA-
Do No DIA 27 DE JULho DE 2018, No vALor 
ToTAL DE €270,30 (DUZENTos E sETENTA 
EUros E TrINTA CÊNTImos), soLICITADo 
PELA UNIÃo DE FrEGUEsIAs DE sANTA mA-
rINhA E sÃo PEDro DA AFUrADA
EDoC/2018/47730
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº46, apenas no original.
Despacho do sr. vice-Presidente: “À Câma-
ra.31.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
das taxas pela interrupção de trânsito, relativa 
à realização do evento “visita do Presidente do 
Futebol Clube do Porto à Casa do Futebol Clu-
be do Porto – Dragões da Afurada”, realizado 
no dia 27 de julho de 2018, no valor total de 
€189,21 (cento e oitenta e nove euros e vinte e 
um cêntimos), solicitado pela União de Fregue-
sias de santa marinha e são Pedro da Afurada, 
nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs PELA INTErrUPçÃo DE TrâNsITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “Pro-
CIssÃo DE FEsTAs DE sANTA mArINhA”, 
rEALIZADo No DIA 22 DE JULho DE 2018, 
No vALor ToTAL DE €641,25 (sEIsCENTos 
E QUArENTA E Um EUros E vINTE E CIN-
Co CÊNTImos), soLICITADo PELA UNIÃo DE 
FrEGUEsIAs DE sANTA mArINhA E sÃo PE-
Dro DA AFUrADA
EDoC/2018/43648
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº47, apenas no original.
Despacho do sr. vice-Presidente: “À Câma-
ra.31.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
das taxas pela interrupção de trânsito, relativa 
à realização do evento “Procissão de Festas de 

santa marinha”, realizado no dia 22 de julho de 
2018, no valor total de €448,88 (quatrocentos e 
quarenta e oito cêntimos e oitenta e oito cênti-
mos), nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs PELA INTErrUPçÃo DE TrâNsITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “DEs-
FILEs sANJoANINos”, rEALIZADo No DIA 
17 DE JUNho DE 2018, No vALor ToTAL DE 
€511,75 (QUINhENTos E oNZE EUros E sE-
TENTA E CINCo CÊNTImos), soLICITADo 
PELA UNIÃo DE FrEGUEsIAs mAFAmUDE E 
vILAr Do PArAÍso
EDoC/2018/25444
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº48, apenas no original.
Despacho do sr. vice-Presidente: “À Câma-
ra.31.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
das taxas pela interrupção de trânsito, relativa 
à realização do evento “Desfiles sanjoaninos”, 
realizado no dia 17 de junho de 2018, no valor 
total de €358,23 (trezentos e cinquenta e oito 
euros e vinte e três cêntimos), solicitado pela 
União de Freguesias mafamude e vilar do Paraí-
so, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE TA-
XAs PELA INTErrUPçÃo DE TrâNsITo, rE-
LATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “FEsTAs 
Em hoNrA DE s. TIAGo DE LEvEr E sANTA 
APoLÓNIA”, rEALIZADo Nos DIAs 27, 28, 29 
E 30 DE JULho DE 2018, No vALor ToTAL DE 
€172,20 (CENTo E sETENTA E DoIs EUros E 
vINTE CÊNTImos), soLICITADo PELA UNIÃo 
DE FrEGUEsIAs DE sANDIm, oLIvAL, LEvEr 
E CrEsTUmA
EDoC/2018/43161
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº49, apenas no original.
Despacho do sr. vice-Presidente: “À Câma-
ra.31.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
das taxas pela interrupção de trânsito, relativa 
à realização do evento “Festas em honra de s. 
Tiago de Lever e santa Apolónia”, realizado nos 
dias 27, 28, 29 e 30 de julho de 2018, no valor 
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total de €120,54 (cento e vinte euros e cinquen-
ta e quatro cêntimos), solicitado pela União de 
Freguesias de sandim, olival, Lever e Crestuma, 
nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs PELA INTErrUPçÃo DE TrâNsITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “FEs-
TA DA BIFANA – ArEINho DE oLIvEIrA Do 
DoUro”, rEALIZADo DE 27 A 30 DE JULho 
DE 2018, No vALor ToTAL DE €268,90 (DU-
ZENTos E sEssENTA E oITo EUros E No-
vENTA CÊNTImos), soLICITADo PELA JUNTA 
DE FrEGUEsIA DE oLIvEIrA Do DoUro
EDoC/2018/46443
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. vice-Presidente: “À Câma-
ra.31.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
das taxas pela interrupção de trânsito, relativa à 
realização do evento “Festa da Bifana – Areinho 
de oliveira do Douro”, realizado de 27 a 30 de 
julho de 2018, no valor total de €188,23 (cento 
e oitenta e oito euros e vinte e três cêntimos), 
solicitado pela Junta de Freguesia de oliveira 
do Douro, 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 PArTICULAr Às 
ÁrvorEs – UNIÃo DE FrEGUEsIAs DE sAN-
TA mArINhA E sÃo PEDro DA AFUrADA, 
No vALor DE €2.158,80 (DoIs mIL CENTo E 
CINQUENTA E oITo EUros E oITENTA CÊN-
TImos), soLICITADo PELo GAIENsE
EDoC/2018/4513
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº51, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.27.06.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento da 
taxa referente à licença de um lugar de estacio-
namento privativo para o ano de 2018, sito na 
rua Particular Às Árvores, 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 pelo 
Gaiense, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DA 
TAXA rEFErENTE À LICENçA DE Um LUGAr 
DE EsTACIoNAmENTo PrIvATIvo PArA o 
ANo DE 2018, sITo NA AvENIDA DA rEPÚBLI-
CA – UNIÃo DE FrEGUEsIAs DE mAFAmUDE 
E vILAr Do PArAÍso, No vALor DE €2.158,80 
(DoIs mIL CENTo E CINQUENTA E oITo EU-
ros E oITENTA CÊNTImos), soLICITADo 
PELo INsTITUTo DE sEGUrANçA soCIAL
EDoC/2018/4423
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº52, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.16.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
da taxa referente à licença de um lugar de es-
tacionamento privativo para o ano de 2018, sito 
na Avenida da república, União de Freguesias 
de mafamude e vilar do Paraíso, no valor de 
€2.158,80 (dois mil cento e cinquenta e oito eu-
ros e oitenta cêntimos), solicitado pelo Instituto 
de segurança social, nos termos informados.
FEsTAs Em hoNrA DE sANTo ovÍDIo - rE-
sErvA DE LUGArEs DE EsTACIoNAmENTo 
NA ENvoLvENTE Ao LArGo EsTEvÃo Tor-
rEs – UNIÃo DE FrEGUEsIAs DE mAFAmUDE 
E vILAr Do PArAÍso
EDoC/2017/46483
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
n53, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.23.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
da taxa correspondente a lugares de estaciona-
mento concessionado na envolvente ao Largo 
Estevão Torres, União de Freguesias de mafa-
mude e vilar do Paraíso, nos termos informa-
dos.
PosTUrA mUNICIPAL DE TrâNsITo No CrU-
ZAmENTo DA rUA Do ToUrAL Com A AvENI-
DA DA JUNQUEIrA E No ENTroNCAmENTo 
DA AvENIDA DA JUNQUEIrA Com A AvENIDA 
ComBATENTEs Do ULTrAmAr PorTUGUÊs 
– UNIÃo DE FrEGUEsIAs DE GULPILhArEs E 
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vALADArEs
EDoC/2018/31881
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº54, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.23.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a Postura municipal de Trânsito, nos 
termos informados.
PosTUrA mUNICIPAL DE TrâNsITo NA rUA 
DUNAs DE mIrA – FrEGUEsIA DE ArCoZELo
EDoC/2018/14038
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.19.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a Postura municipal de Trânsito, nos 
termos informados.
PosTUrA mUNICIPAL DE TrâNsITo No Pro-
LoNGAmENTo DA rUA Do FoNTÃo Com A 
rUA DE BUsTEs – FrEGUEsIA DE CANIDELo
EDoC/2018/20070
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.19.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a Postura municipal de Trânsito, nos 
termos informados. 
PosTUrA mUNICIPAL DE TrâNsITo NA rUA 
DE moINhos DE PIsÃo – UNIÃo DE FrEGUE-
sIAs GrIJÓ E sErmoNDE
EDoC/2018/17562
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº57, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.19.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a Postura municipal de Trânsito, nos 
termos informados.
ANULAçÃo DA PosTUrA mUNICIPAL DE 
TrâNsITo NA rUA QUINTA Dos CAsTELos – 
UNIÃo DE FrEGUEsIAs DE sANTA mArINhA 
E sÃo PEDro DA AFUrADA
EDoC/2018/12337

Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº58, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.19.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, anu-
lar a Postura municipal de Trânsito na rua Quin-
ta dos Castelos, União de Freguesias de santa 
marinha e são Pedro da Afurada, aprovada em 
reunião de Câmara realizada em 16.04.2018, 
nos termos informados.
CoNCUrso PÚBLICo PArA A CELEBrAçÃo 
DE ACorDo QUADro sINGULAr PArA A 
rEABILITAçÃo, mANUTENçÃo, CoNsErvA-
çÃo E AmPLIAçÃo DE EQUIPAmENTos mU-
NICIPAIs (LoTEs A E B) – AProvAçÃo Do 
rELATÓrIo FINAL
EDoC/2017/64794
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº59, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.27.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, o se-
guinte:
1. Aprovar as propostas contidas no documen-
to rF, seus pontos 1 e 2, destacando-se as pro-
postas de adjudicação dos "Acordos Quadro 
singulares para a reabilitação, manutenção, 
Conservação e Ampliação de Equipamentos 
municipais (Lotes A e B)", nos seguintes termos:
a) Acordo Quadro relativo à Área de Interven-
ção A - FULLProJEKTs, LDA., pelos preços 
unitários constantes da proposta apresentada;
b) Acordo Quadro relativo à Área de Interven-
ção B –  CoNsTrUçÕEs sILvA LoPEs & mo-
rEIrA, LDA., pelos preços unitários constantes 
da proposta apresentada; sendo, assim, exequí-
vel executar obras em  cada um dos lotes até ao 
montante global de € 2.610.000,00, acrescido 
de IvA, à taxa legal em vigor.
2. Aprovar as notificações às empresas adjudi-
catárias para que apresentem  os documentos 
de habilitação descritos no programa do con-
curso, bem como entreguem caução, no âmbito 
do respetivo AQ, no montante de 10.000,00€ 
(dez mil euros) conforme previsão da mesma 
peça regulamentar, nos termos informados.
PEDIDo DE rEsTITUIçÃo Do vALor DA 
TAXA DE EsTACIoNAmENTo PrIvATIvo, 
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ProPorCIoNAL Ao PErÍoDo QUE o TITU-
LAr DA LICENçA FICoU ImPossIBILITADo 
DE UsUFrUIr, NA sEQUÊNCIA DA rEmoçÃo 
Do LUGAr PrIvATIvo DE EsTACIoNAmENTo 
DECorrENTE DAs oBrAs DE rEQUALIFICA-
çÃo NA mArGINAL BEIrA-rIo, No vALor 
DE €1.079,40 (mIL E sETENTA E NovE EUros 
E QUArENTA CÊNTImos), soLICITADo Por 
QUINTA Do NovAL, vINhos, s.A.
EDoC/2017/66063
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.27.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a restituição do valor da taxa propor-
cional ao período que o titular da licença ficou 
impossibilitado de usufruir, isto é €1.079,40 (mil 
e setenta e nove euros e quarenta cêntimos), 
IvA incluído, na sequência da remoção do lu-
gar privativo de estacionamento, decorrente de 
obras de requalificação na marginal beira-rio, 
nos termos informados.
PATA – PLATAFormA DE ACoLhImENTo E 
TrATAmENTo ANImAL (1ª FAsE) – ProPosTA 
DE ADICIoNAL Ao CoNTrATo
EDoC/2018/45231
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.19.07.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 6 vo-
tos a favor do Ps e 2 abstenções do PPD/PsD.
CDs-PP, nos termos informados, o seguinte:
1. Aprovar a execução de trabalhos a mais, tra-
balhos de espécie diferente dos previstos no 
contrato no montante de 51.975,50€ + IvA, cor-
respondendo a 17,54% do valor contratual.
2. Aprovar os elementos constantes nos anexos 
I, Iv e v, à presente informação, sendo que este 
último apresenta os novos preços unitários as-
sociados aos trabalhos agora propostos;
3. Autorizar o cabimento do valor global de 
51.975,50€ + IvA (rubrica 2017 I 28 do plano).
4. Aprovar a prorrogação de prazo de 45 dias.

DIREÇÃo MUNICIPAL PARA A INCLUsÃo 
soCIAL

CANDIDATUrA DE APoIo Ao ArrENDAmEN-
To, soLICITADo Por LEoNor DE mAGA-
LhÃEs rIBEIro
EDoC/2018/48084
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº62, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.26.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a candidatura de apoio ao arrendamen-
to, solicitado por Leonor de magalhães ribeiro, 
nos termos informados.
CANDIDATUrA DE APoIo Ao ArrENDAmEN-
To, soLICITADo Por IsAUrA DA CoNCEIçÃo 
CArvALho mArTINs Dos rEIs
EDoC/2018/48086
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº63, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.26.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a candidatura de apoio ao arrendamen-
to, solicitado por Isaura da Conceição Carvalho 
martins dos reis, nos termos informados.
CANDIDATUrA DE APoIo Ao ArrENDAmEN-
To, soLICITADo Por IsABEL mArIA GomEs 
DA CoNCEIçÃo
EDoC/2018/48078
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº64, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.26.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a candidatura de apoio ao arrendamen-
to, solicitado por Isabel maria Gomes da Con-
ceição, nos termos informados.
CANDIDATUrA DE APoIo Ao ArrENDAmEN-
To, soLICITADo Por mArIA sILvÉrIA ALvEs 
oLIvEIrA morEIrA
EDoC/2018/48073
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº65, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.26.07.2018”
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Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a candidatura de apoio ao arrendamento, 
solicitado por maria silvéria Alves oliveira mo-
reira, nos termos informados.
rENovAçÃo DE APoIo Ao ArrENDAmEN-
To, soLICITADo Por TELmA PATrÍCIA mEN-
DEs CArDoso – ALTErAçÃo Ao CoNTrATo 
DE ArrENDAmENTo DA mUNÍCIPE
EDoC/2018/14839
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº66, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.26.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a renovação de apoio ao arrendamen-
to, solicitado por Telma Patricia mendes Cardo-
so - Alteração ao contrato de arrendamento da 
munícipe. 
rENovAçÃo DE APoIo Ao ArrENDAmENTo, 
soLICITADo Por ANDrEIA mArIsA FErNAN-
DEs PErEIrA – ALTErAçÃo Ao CoNTrATo 
DE ArrENDAmENTo DA mUNÍCIPE
EDoC/2018/14725
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº67, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.26.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a renovação de apoio ao arrendamen-
to, solicitado por Andreia marisa Fernandes Pe-
reira - Alteração ao contrato de arrendamento 
da munícipe. 
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o mUNICÍPIo DE vILA NovA DE GAIA 
E A TUNA vETErANA DA UNIvErsIDADE 
PorTUCALENsE PArA APoIo FINANCEIro 
Ao ENCoNTro INTErNACIoNAL DE TUNAs 
vETErANAs, No vALor DE €1.500,00 (mIL E 
QUINhENTos EUros)
EDoC/2018/41886
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº68, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.10.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre o 
município de vila Nova de Gaia e a Tuna vete-

rana da Universidade Portucalense, para apoio 
financeiro ao Encontro Internacional de Tunas 
veteranas, no valor de €1.500,00 (mil quinhen-
tos euros), nos termos apresentados.
CoNTrATo DE PATroCÍNIo DEsPorTIvo 
A CELEBrAr ENTrE o mUNICÍPIo DE vILA 
NovA DE GAIA E o CENTro DE ATLETIsmo 
Do PorTo PArA APoIo FINANCEIro À rEA-
LIZAçÃo Do EvENTo DEsPorTIvo Cor-
rIDA “PorTUCALE – 2018”, No vALor DE 
€3.000,00 (TrÊs mIL EUros) + IvA
EDoC/2018/41566
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº69, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.10.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Contrato de Patrocínio Desportivo a cele-
brar entre o município de vila Nova de Gaia e o 
Centro de Atletismo do Porto, para apoio finan-
ceiro à realização do evento desportivo corrida 
“Portucale – 2018”, no valor de €3.000,00 (três 
mil euros) + IvA, nos termos apresentados.
CoNTrATo DE PATroCÍNIo DEsPorTIvo 
A CELEBrAr ENTrE o mUNICÍPIo DE vILA 
NovA DE GAIA E ACmA – AssoCIAçÃo CUL-
TUrAL E mUsICAL DE AvINTEs PArA APoIo 
FINANCEIro Ao EvENTo “III TrAIL – BroA 
DE AvINTEs”, No vALor DE 2.500,00 (DoIs 
mIL E QUINhENTos EUros) + IvA
EDoC/2018/41579
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº70, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.10.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Contrato de Patrocínio Desportivo 
a celebrar entre o município de vila Nova de 
Gaia e ACmA – Associação Cultural e musical 
de Avintes, para apoio financeiro ao evento “III 
Trail – Broa de Avintes”, no valor de 2.500,00 
(dois mil e quinhentos euros) + IvA, nos termos 
apresentados.
CoNTrATo-ProGrAmA DE DEsENvoLvI-
mENTo DEsPorTIvo A CELEBrAr ENTrE o 
mUNICÍPIo DE vILA NovA DE GAIA E o CLU-
BE DE FUTEBoL DE PErosINho E JACA FU-
TEBoL CLUBE PArA APoIo FINANCEIro À 
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moDALIDADE DEsPorTIvA DE FUTsAL No 
CoNCELho DE vILA NovA DE GAIA, No vA-
Lor DE €11.000,00 (oNZE mIL EUros)
EDoC/2018/48386
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº71, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.27.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Contrato Programa de Desenvolvi-
mento Desportivo 2018-2019 a celebrar entre o 
município de vila Nova de Gaia e o Clube de Fu-
tebol de Perosinho e Jaca Futebol Clube, para 
apoio financeiro à modalidade desportiva de 
Futsal no concelho de vila Nova de Gaia, no va-
lor de €11.000,00 (onze mil euros), nos termos 
apresentados.
o senhor vereador, Arq. José valentim Pinto 
miranda saiu da reunião.
CoNTrATo-ProGrAmA DE DEsENvoLvI-
mENTo DEsPorTIvo A CELEBrAr ENTrE o 
mUNICÍPIo DE vILA NovA DE GAIA E o CLUBE 
FLUvIAL PorTUENsE PArA APoIo FINAN-
CEIro À AQUIsIçÃo DE EQUIPAmENTo (Em-
BArCAçÃo – QUADrIsCULL) PArA A PrÁTI-
CA DA moDALIDADE DE rEmo, No vALor DE 
€30.000,00 (TrINTA mIL EUros) + IvA
EDoC/2018/41103
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº72, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.27.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Contrato Programa de Desenvolvimento 
Desportivo a celebrar entre o município de vila 
Nova de Gaia e o Clube Fluvial Portuense, para 
apoio financeiro à aquisição de equipamento 
(Embarcação – Quadriscull), para a prática da 
modalidade de remo, no valor de €30.000,00 
(trinta mil euros) + IvA), nos termos apresen-
tados.
o senhor vereador, Arq. José valentim Pinto 
miranda entrou na reunião.
CoNCUrso PÚBLICo Com PUBLICIDADE IN-
TErNACIoNAL PArA A CoNCEssÃo DA EX-
PLorAçÃo Do ComPLEXo TUrÍsTICo Do 
PArQUE DA AGUDA – AUTorIZAçÃo DE 
ProCEDImENTo, AProvAçÃo DE PEçAs Do 

ProCEsso E DEsIGNAçÃo Do JÚrI
EDoC/2015/28489
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº73, apenas no original.
Despacho do sr. vice-Presidente: “À Câma-
ra.31.07.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 6 vo-
tos a favor do Ps e 2 abstenções do PPD/PsD.
CDs-PP, aprovar a abertura do procedimento 
do Concurso Público com Publicidade Inter-
nacional para a Concessão da Exploração do 
Complexo Turístico da Praia da Aguda, as pe-
ças do procedimento (Programa de Concurso, 
Caderno de Encargos) e constituição do Júri do 
Concurso, nos termos informados.
mais foi deliberado submeter o presente assun-
to a aprovação da Assembleia municipal.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DE 
TAXAs PELA UTILIZAçÃo DA PIsCINA mU-
NICIPAL DA vILA D’EsTE, soLICITADo Por 
PAULA CrIsTINA Dos sANTos mAGALhÃEs, 
No vALor DE €2.205,00 (DoIs mIL DUZEN-
Tos E CINCo EUros)
EDoC/2018/46080
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº74, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.23.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas de 
utilização da Piscina municipal de vila d’Este, 
solicitado por Paula Cristina dos santos maga-
lhães, no valor de € 2.205,00 (dois mil duzentos 
e cinco euros), nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DE 
TAXAs PELA UTILIZAçÃo DA PIsCINA mUNI-
CIPAL DA vILA D’EsTE, soLICITADo Por mÁ-
rIo JorGE DA sILvA soUsA PArA o FILho 
rUI mÁrIo DA sILvA soUsA, No vALor DE 
€2.202,00 (DoIs mIL DUZENTos E DoIs EU-
ros)
EDoC/2018/46315
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº75, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.23.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
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aprovar a dispensa de pagamento de taxas de 
utilização da Piscina municipal de vila d’Este, 
solicitado por mário Jorge da silva sousa, no 
valor de € 2.202,00 (dois mil duzentos e dois 
euros), nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DE 
TAXAs PELA UTILIZAçÃo DA PIsCINA mU-
NICIPAL, soLICITADo Por FErNANDA mA-
rIA DE soUsA FErrEIrA PArA o FILho 
EDUArDo FErrEIrA PUrEZA, No vALor DE 
€1.110,00 (mIL CENTo E DEZ EUros)
EDoC/2018/46733
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº76, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.23.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas de 
utilização da Piscina municipal, solicitado por 
Fernanda maria de sousa Ferreira, no valor de 
€ 1.110,00 (mil cento e dez euros), nos termos 
informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DE 
TAXAs PELA UTILIZAçÃo DA PIsCINA mUNI-
CIPAL DE mArAvEDI, soLICITADo Por sArA 
CAroLINA vIEIrA CÉsAr PArA o FILho sI-
mÃo CÉsAr rAmos, No vALor DE €1.110,00 
(mIL CENTo E DEZ EUros)
EDoC/2018/47497
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº77, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.26.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas de 
utilização da Piscina municipal de maravedi, so-
licitado por sara Carolina vieira César, no valor 
de € 1.110,00 (mil cento e dez euros), nos ter-
mos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DE 
TAXAs PELA UTILIZAçÃo DA PIsCINA mUNI-
CIPAL DE mArAvEDI, soLICITADo Por CE-
LEsTE ANJos moNTEIro DA sILvA oLIvEI-
rA, No vALor DE €345,00 (TrEZENTos E 
QUArENTA E CINCo EUros)
EDoC/2018/47500
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 

nº78, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.26.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas de 
utilização da Piscina municipal de maravedi, so-
licitado por Celeste Anjos monteiro da silva oli-
veira, no valor de €345,00 (trezentos e quaren-
ta e cinco euros), nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DE 
TAXAs PELA UTILIZAçÃo DA PIsCINA mUNI-
CIPAL DA GrANJA, soLICITADo Por FÁBIo 
mIGUEL morEIrA Dos sANTos, No vALor 
DE €335,00 (TrEZENTos E TrINTA E CINCo 
EUros)
EDoC/2018/47208
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº79, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.26.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas de 
utilização da Piscina municipal da Granja, soli-
citado por Fábio miguel moreira dos santos, no 
valor de €335,00 (trezentos e trinta e cinco eu-
ros), nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DE 
TAXAs PELA UTILIZAçÃo DA PIsCINA mUNI-
CIPAL DE vILA D’EsTE, soLICITADo Por mA-
rIA FLorINDA Do CÉU Dos sANTos JEsUs 
PEIXoTo, No vALor DE €2.205,00 (DoIs mIL 
DUZENTos E CINCo EUros)
EDoC/2018/47536
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº80, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara. “À Câ-
mara. 26.07.2018” 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela utilização da Piscina municipal 
de vila D’Este, solicitado por maria Florinda 
do Céu dos santos Jesus Peixoto, no valor de 
€2.205,00 (dois mil duzentos e cinco euros), 
nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DE 
TAXAs PELA UTILIZAçÃo DA PIsCINA mUNI-
CIPAL DE mArAvEDI, soLICITADo Por mA-
rIA JosÉ DE JEsUs PINTo, No vALor DE 
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€350,00 (TrEZENTos E CINQUENTA EUros)
EDoC/2018/47620
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº81, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara. “À Câ-
mara. 26.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela utilização da Piscina municipal 
de maravedi, solicitado por maria José de Je-
sus Pinto, no valor de €350,00 (trezentos e cin-
quenta euros), nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DE 
TAXAs PELA UTILIZAçÃo DA PIsCINA mUNI-
CIPAL DE mArAvEDI, soLICITADo Por mA-
rIA EmÍLIA moNTEIro DA roChA, No vALor 
DE €280,00 (DUZENTos E oITENTA EUros)
EDoC/2018/47506
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº82, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara. “À Câ-
mara. 26.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela utilização da Piscina municipal de 
maravedi, solicitado por maria Emília monteiro 
da rocha, no valor de €280,00 (duzentos e oi-
tenta euros), nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DE 
TAXAs PELA UTILIZAçÃo DA PIsCINA mUNI-
CIPAL DE mArAvEDI, soLICITADo Por mA-
rIA BErNArDETE CELEsTINo mAGALhÃEs, 
No vALor DE €335,00 (TrEZENTos E TrIN-
TA E CINCo EUros)
EDoC/2018/48636
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº83, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara. “À Câ-
mara. 27.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela utilização da Piscina municipal de 
maravedi, solicitado por maria Bernardete Ce-
lestino magalhães, no valor de €335,00 (trezen-
tos e trinta e cinco euros), nos termos informa-
dos.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DE 

TAXAs PELA UTILIZAçÃo DA PIsCINA mUNI-
CIPAL DE mArAvEDI, soLICITADo Por CLA-
rA hELENA DA sILvA FrEITAs, No vALor DE 
€335,00 (TrEZENTos E TrINTA E CINCo EU-
ros)
EDoC/2018/48295
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº84, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara. “À Câ-
mara. 27.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela utilização da Piscina municipal de 
maravedi, solicitado por Clara helena da silva 
Freitas, no valor de €335,00 (trezentos e trinta 
e cinco euros), nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DE 
TAXAs PELA UTILIZAçÃo DA PIsCINA mU-
NICIPAL DE vILA D’EsTE, soLICITADo Por 
mArIA DE LA sALETE sILvA GoNçALvEs, No 
vALor DE €500,00 (QUINhENTos EUros)
EDoC/2018/48519
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº85, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara. “À Câ-
mara. 27.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela utilização da Piscina municipal de 
vila D’Este, isentando 75% do valor de €500,00 
(quinhentos euros), solicitado por maria de La 
salete silva Gonçalves, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DE 
TAXAs PELA UTILIZAçÃo DA PIsCINA mUNI-
CIPAL AUrorA CUNhA, soLICITADo PELo 
CorPo ATIvo Dos BomBEIros voLUN-
TÁrIos Dos CArvALhos, No vALor DE 
€2.640,00 (DoIs mIL sEIsCENTos E QUArEN-
TA EUros)
EDoC/2018/12120
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº86, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara. “À Câ-
mara. 27.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela utilização da Piscina municipal 
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Aurora Cunha, solicitado pelo Corpo Ativo dos 
Bombeiros voluntários dos Carvalhos, no valor 
de €2.640,00 (dois mil seiscentos e quarenta 
euros), nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DE 
TAXAs PELA UTILIZAçÃo DA PIsCINA mUNI-
CIPAL mArAvEDI, soLICITADo Por ANTÓNIo 
CUNhA mAGALhÃEs, No vALor DE €335,00 
(TrEZENTos E TrINTA E CINCo EUros)
EDoC/2018/48710
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº87, apenas no original.
Despacho do sr. vice - Presidente da Câmara. 
“À Câmara. 31.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela utilização da Piscina municipal 
maravedi, solicitado por António Cunha maga-
lhães, no valor de €335,00 (trezentos e trinta e 
cinco euros), nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DE 
TAXAs PELA UTILIZAçÃo DA PIsCINA mU-
NICIPAL DE vILA D’EsTE, soLICITADo Por 
AssoCIAçÃo CoNsELho DE sÉNIorEs Dos 
ProPrIETÁrIos DA UrBANIZAçÃo DE vILA 
D’EsTE, No vALor DE €225,00 (DUZENTos E 
vINTE E CINCo EUros) Por mÊs
EDoC/2017/62008
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº88, apenas no original.
Despacho do sr. vice - Presidente da Câmara. 
“À Câmara. 31.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa do pagamento de ta-
xas pela utilização da Piscina municipal de vila 
D’Este, até ao limite de 3 horas semanais, exclu-
sivamente por pessoas com mais de 60 anos e 
em horários não nobres à Associação Conselho 
de séniores dos Proprietários da Urbanização 
de vila D’Este, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DE 
TAXAs PELA oCUPAçÃo DA vIA PÚBLICA, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “Pro-
CIssÃo – vIA sACrA”, rEALIZADo No DIA 10 
DE mArço DE 2018, No vALor DE €40,00 
(QUArENTA EUros), soLICITADo PELA CA-
PELA DE s. PAIo - FrEGUEsIA DE CANIDELo
EDoC/2018/6730

Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº89, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara. “À Câ-
mara. 16.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela ocupação da via pública, relativa 
à realização do evento “Procissão – via sacra”, 
realizado no dia 10 de março de 2018, no va-
lor de €40,00 (quarenta euros), solicitado pela 
Capela de s. Paio - Freguesia de Canidelo, nos 
termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DE 
TAXAs PELA oCUPAçÃo DA vIA PÚBLICA, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “DEs-
FILE DE CArNAvAL”, rEALIZADo No DIA 09 
DE FEvErEIro DE 2018, No vALor DE €40,00 
(QUArENTA EUros), soLICITADo PELA Es-
CoLA BÁsICA DAs DEvEsAs
EDoC/2018/4119
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº90, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara. “À Câ-
mara. 16.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de 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 pela 
Escola Básica das Devesas, nos termos informa-
dos.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DE 
TAXAs PELA oCUPAçÃo DA vIA PÚBLICA, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “DEs-
FILE DE CArNAvAL”, rEALIZADo No DIA 09 
DE FEvErEIro DE 2018, No vALor DE €40,00 
(QUArENTA EUros), soLICITADo PELA Es-
CoLA EB LABorIm DE BAIXo
EDoC/2018/7774
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº91, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara. “À Câ-
mara. 26.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela ocupação da via pública, relati-
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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 pela 
Escola EB Laborim de Baixo, nos termos infor-
mados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DE 
TAXAs PELA oCUPAçÃo DA vIA PÚBLICA, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “CA-
mINhADA soLIDÁrIA”, rEALIZADo No DIA 
26 DE mAIo DE 2018, No vALor DE €40,00 
(QUArENTA EUros), soLICITADo PELo 
AGrUPAmENTo DE EsCoLAs soPhIA DE mE-
LLo BrEYNEr
EDoC/2018/32015
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº92, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara. “À Câ-
mara. 27.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela ocupação da via pública, relativa 
à realização do evento “Caminhada solidária”, 
realizado no dia 26 de maio de 2018, no valor 
de €40,00 (quarenta euros), solicitado pelo 
Agrupamento de Escolas sophia de mello Brey-
ner, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DE 
TAXAs PELA oCUPAçÃo DA vIA PÚBLICA, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “Cor-
TEJo DE CArNAvAL”, rEALIZADo No DIA 09 
DE FEvErEIro DE 2018, No vALor DE €40,00 
(QUArENTA EUros), soLICITADo PELA EB 
QUINTA Dos CAsTELos
EDoC/2018/7268
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº93, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara. “À Câ-
mara. 19.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela ocupação da via pública, relativa 
à realização do evento “Cortejo de Carnaval”, 
realizado no dia 09 de fevereiro de 2018, no va-
lor de €40,00 (quarenta euros), solicitado pela 
EB Quinta dos Castelos, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DE 
TAXAs PELA oCUPAçÃo DA vIA PÚBLICA, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “DEs-

FILE CArNAvALEsCo”, rEALIZADo No DIA 
09 DE FEvErEIro DE 2018, No vALor DE 
€40,00 (QUArENTA EUros), soLICITADo 
PELo JArDIm DE INFâNCIA Do CEDro
EDoC/2018/7024
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº94, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara. “À Câ-
mara. 19.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela ocupação da via pública, relativa 
à realização do evento “Desfile Carnavalesco”, 
realizado no dia 09 de fevereiro de 2018, no va-
lor de €40,00 (quarenta euros), solicitado pelo 
Jardim de Infância do Cedro, nos termos infor-
mados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DE 
TAXAs PELA oCUPAçÃo DA vIA PÚBLICA, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo DE ATIvIDADEs DI-
vErsAs, No vALor DE €40,00 (QUArENTA 
EUros), soLICITADo PELA APEoDImA – As-
soCIAçÃo DE PAIs E ENCArrEGADos DE 
EDUCAçÃo DAs EsCoLAs BÁsICA Do oLI-
vAL E sECUNDÁrIA DIoGo DE mACEDo
EDoC/2018/25177
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº95, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara. “À Câ-
mara. 19.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela ocupação da via pública, relati-
va à realização de atividades diversas, no va-
lor de €40,00 (quarenta euros), solicitado pela 
APEoDImA – Associação de Pais e Encarrega-
dos de Educação das Escolas Básica do olival 
e secundária Diogo de macedo, nos termos in-
formados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DE 
TAXAs PELA oCUPAçÃo DA vIA PÚBLICA, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “Cor-
TEJo DE CArNAvAL”, rEALIZADo No DIA 09 
DE FEvErEIro DE 2018, No vALor DE €40,00 
(QUArENTA EUros), soLICITADo PELA Es-
CoLA EB1/JI DA PENA
EDoC/2018/7669
Foi presente o documento referido em epígra-
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fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº96, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara. “À Câ-
mara. 19.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela ocupação da via pública, relativa 
à realização do evento “Cortejo de Carnaval”, 
realizado no dia 09 de fevereiro de 2018, no va-
lor de €40,00 (quarenta euros), solicitado pela 
Escola EB1/JI da Pena, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DE 
TAXAs PELA oCUPAçÃo DA vIA PÚBLICA, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “Cor-
TEJo DE CArNAvAL”, rEALIZADo No DIA 09 
DE FEvErEIro DE 2018, No vALor DE €40,00 
(QUArENTA EUros), soLICITADo PELA Es-
CoLA BÁsICA DA CAPELA 
EDoC/2018/4444
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº97, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara. “À Câ-
mara. 19.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela ocupação da via pública, relativa 
à realização do evento “Cortejo de Carnaval”, 
realizado no dia 09 de fevereiro de 2018, no va-
lor de €40,00 (quarenta euros), solicitado pela 
Escola Básica da Capela, nos termos informa-
dos.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DE 
TAXAs PELA oCUPAçÃo DA vIA PÚBLICA, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “Cor-
TEJo DE CArNAvAL”, rEALIZADo No DIA 09 
DE FEvErEIro DE 2018, No vALor DE €40,00 
(QUArENTA EUros), soLICITADo PELA Es-
CoLA EB1/JI Do mANINho
EDoC/2018/8724
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº98, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara. “À Câ-
mara. 19.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela ocupação da via pública, relativa 
à realização do evento “Cortejo de Carnaval”, 
realizado no dia 09 de fevereiro de 2018, no va-

lor de €40,00 (quarenta euros), solicitado pela 
Escola EB1/JI do maninho, nos termos informa-
dos.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DE 
TAXAs PELA oCUPAçÃo DA vIA PÚBLICA, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “FEs-
TIvAL DE FoLCLorE”, rEALIZADo No DIA 
07 DE JULho DE 2018, No vALor DE €40,00 
(QUArENTA EUros), soLICITADo PELA 
UNIÃo DE FrEGUEsIAs DE GrIJÓ E sErmoN-
DE 
EDoC/2018/43357
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº99, apenas no original.
Despacho do sr. vice - Presidente da Câmara. 
“À Câmara. 31.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela ocupação da via pública, relativa 
à realização do evento “Festival de Folclore”, 
realizado no dia 07 de julho de 2018, no valor 
de €40,00 (quarenta euros), solicitado pela 
União de Freguesias de Grijó e sermonde, nos 
termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DE 
TAXAs PELA oCUPAçÃo DA vIA PÚBLICA, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “CA-
mINhADA soLIDÁrIA”, rEALIZADo No DIA 
14 DE JULho DE 2018, No vALor DE €40,00 
(QUArENTA EUros), soLICITADo PELA As-
soCIAçÃo PrÓ-INFâNCIA DE PEDroso
EDoC/2018/39979
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº100, apenas no original.
Despacho do sr. vice - Presidente da Câmara. 
“À Câmara. 31.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela ocupação da via pública, relativa 
à realização do evento “Caminhada solidária”, 
realizado no dia 14 de julho de 2018, no valor 
de €40,00 (quarenta euros), solicitado pela As-
sociação Pró-Infância de Pedroso, nos termos 
informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DE 
TAXAs PELA oCUPAçÃo DA vIA PÚBLICA, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “CA-
mINhADA”, rEALIZADo No DIA 10 DE JUNho 
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DE 2018, No vALor DE €40,00 (QUArENTA 
EUros), soLICITADo PELA UNIÃo DE FrE-
GUEsIAs DE GrIJÓ E sErmoNDE
EDoC/2018/36584
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº101, apenas no original.
Despacho do sr. vice - Presidente da Câmara. 
“À Câmara. 31.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela ocupação da via pública, relativa 
à realização do evento “Caminhada”, realizado 
no dia 10 de junho de 2018, no valor de €40,00 
(quarenta euros), solicitado pela União de Fre-
guesias de Grijó e sermonde, nos termos infor-
mados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DE 
TAXAs PELA oCUPAçÃo DA vIA PÚBLICA, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “DEs-
FILE DE CArNAvAL”, rEALIZADo No DIA 09 
DE FEvErEIro DE 2018, No vALor DE €40,00 
(QUArENTA EUros), soLICITADo PELA FUN-
DAçÃo JoAQUIm oLIvEIrA LoPEs (IPss)
EDoC/2018/7674
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº102, apenas no original.
Despacho do sr. vice - Presidente da Câmara. 
“À Câmara. 31.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de 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 pela 
Fundação Joaquim oliveira Lopes (IPss), nos 
termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DE 
TAXAs PELA oCUPAçÃo DA vIA PÚBLICA, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “FEs-
TA rELIGIosA”, rEALIZADo No DIA 14 DE JA-
NEIro DE 2018, No vALor DE €40,00 (QUA-
rENTA EUros), soLICITADo PELA NovA 
ComIssÃo s. GoNçALo DA rAsA
EDoC/2018/1056
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº103, apenas no original.
Despacho do sr. vice - Presidente da Câmara. 

“À Câmara. 31.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela ocupação da via pública, relativa 
à realização do evento “Festa religiosa”, reali-
zado no dia 14 de janeiro de 2018, no valor de 
€40,00 (quarenta euros), solicitado pela Nova 
Comissão s. Gonçalo da rasa, nos termos infor-
mados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DE 
TAXAs PELA oCUPAçÃo DA vIA PÚBLICA, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “Cor-
TEJo DE CArNAvAL”, rEALIZADo No DIA 13 
DE FEvErEIro DE 2018, No vALor DE €40,00 
(QUArENTA EUros), soLICITADo PELA FÁ-
BrICA DA IGrEJA PAroQUIAL DA FrEGUE-
sIA DE sÃo PEDro DE PEDroso
EDoC/2018/3799
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº104, apenas no original.
Despacho do sr. vice - Presidente da Câmara. 
“À Câmara. 31.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela ocupação da via pública, relativa 
à realização do evento “Cortejo de Carnaval”, 
realizado no dia 13 de fevereiro de 2018, no va-
lor de €40,00 (quarenta euros), solicitado pela 
Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de são 
Pedro de Pedroso, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DE 
TAXAs PELA oCUPAçÃo DA vIA PÚBLICA, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “AçÃo 
soLIDÁrIA A FAvor DA AssoCIAçÃo srs. BI-
ChINhos”, rEALIZADo No DIA 29 DE JULho 
DE 2018, No vALor DE €40,00 (QUArENTA 
EUros), soLICITADo PELo movImENTo DE 
CIDADÃos Por GAIA
EDoC/2018/43897
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº105, apenas no original.
Despacho do sr. vice - Presidente da Câmara. 
“À Câmara. 31.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela ocupação da via pública, relativa 
à realização do evento “Ação solidária a favor 
da Associação srs. Bichinhos”, realizado no dia 
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29 de julho de 2018, no valor de €40,00 (qua-
renta euros), solicitado pelo movimento de Ci-
dadãos por Gaia, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DA 
TAXA mUNICIPAL DE UrBANIZAçÃo, TAXA 
DE LICENçA DE oBrAs DE DEmoLIçÃo E 
TAXA DE EmIssÃo DE ALvArÁ DE LICENçA 
DE oBrAs, No vALor GLoBAL DE €2.198,83 
(DoIs mIL CENTo E NovENTA E oITo EU-
ros E oITENTA E TrÊs CÊNTImos), ProC.º 
3939/15 – PL – UNIÃo DE FrEGUEsIAs DE PE-
Droso E sEIXEZELo, soLICITADo Por mAr-
LENE rAQUEL DA sILvA PErEIrA
EDoC/2018/46178
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº106, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara. “À Câ-
mara. 26.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa municipal de urbanização, taxa de li-
cença de obras de demolição e taxa de emissão 
de alvará de licença de obras, isentando 50% 
do valor global de €2.198,83 (dois mil cento e 
noventa e oito euros e oitenta e três cêntimos), 
Proc.º 3939/15 – PL – União de Freguesias de 
Pedroso e seixezelo, solicitado por marlene ra-
quel da silva Pereira, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DA 
TAXA mUNICIPAL DE UrBANIZAçÃo E TAXA 
DE LICENçA DE oBrAs, No vALor GLo-
BAL DE €2.089,80 (DoIs mIL E oITENTA E 
NovE EUros E oITENTA CÊNTImos), ProC.º 
5311/16, soLICITADo Por mArIA INÊs DE oLI-
vEIrA mArTINs DA CosTA
EDoC/2018/45426
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº107, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara. “À Câ-
mara. 28.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa municipal de urbanização e taxa de li-
cença de obras, isentando 50% do valor global 
de €2.089,80 (dois mil e oitenta e nove euros e 
oitenta cêntimos), Proc.º 5311/16, solicitado por 
maria Inês de oliveira martins da Costa, nos ter-
mos informados.

PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DA 
TAXA mUNICIPAL DE UrBANIZAçÃo, No vA-
Lor GLoBAL DE €786,78 (sETECENTos E 
oITENTA E sEIs EUros E sETENTA E oITo 
CÊNTImos), ProC.º 1251/17, soLICITADo Por 
mArIA AssUNçÃo ALmEIDA
EDoC/2018/45971
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº108, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara. “À Câ-
mara. 19.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamen-
to da taxa municipal de urbanização, no valor 
global de €786,78 (setecentos e oitenta e seis 
euros e setenta e oito cêntimos), Proc.º 1251/17, 
solicitado por maria Assunção Almeida, nos ter-
mos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DE 
TAXAs DE vIsTorIA ADmINIsTrATIvA, No 
vALor ToTAL DE €79,00 (sETENTA E NovE 
EUros), soLICITADo Por CArLA IsABEL 
PINTo rIBEIro
EDoC/2018/48371
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº109, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara. “À Câ-
mara. 27.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de vistoria administrativa, no valor to-
tal de €79,00 (setenta e nove euros), solicitado 
por Carla Isabel Pinto ribeiro, nos termos infor-
mados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DE 
TAXAs DE vIsTorIA ADmINIsTrATIvA, No 
vALor ToTAL DE €79,00 (sETENTA E NovE 
EUros), soLICITADo Por CâNDIDA mArIA 
CosTA sALGADo
EDoC/2018/45902
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº110, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara. “À Câ-
mara. 19.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de vistoria administrativa, no valor to-
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tal de €79,00 (setenta e nove euros), solicitado 
por Cândida maria Costa salgado, nos termos 
informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DE 
TAXAs DE vIsTorIA ADmINIsTrATIvA, No 
vALor ToTAL DE €79,00 (sETENTA E NovE 
EUros), soLICITADo Por mArIA DA PIEDA-
DE mAChADo FrEITAs
EDoC/2018/45819
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº111, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara. “À Câ-
mara. 19.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de vistoria administrativa, no valor to-
tal de €79,00 (setenta e nove euros), solicitado 
por maria da Piedade machado Freitas, nos ter-
mos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DE 
TAXAs DE vIsTorIA ADmINIsTrATIvA, No 
vALor ToTAL DE €79,00 (sETENTA E NovE 
EUros), soLICITADo Por LUCAs ArAÚJo 
FErrEIrA
EDoC/2018/48909
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº112, apenas no original.
Despacho do sr. vice - Presidente da Câmara. 
“À Câmara. 31.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa do pagamento de ta-
xas de vistoria administrativa, no valor total de 
€79,00 (setenta e nove euros), solicitado por 
Lucas Araújo Ferreira, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DE 
TAXA DE sErvIço PrEsTADo PELos Bom-
BEIros (ABErTUrA DE PorTA), No vALor 
DE €107,10 (CENTo E sETE EUros E DEZ CÊN-
TImos), soLICITADo Por PAULo ALEXAN-
DrE vALENTE mIrA LEIs soArEs
EDoC/2018/45076
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº113, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara. “À Câ-
mara. 19.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 

de taxa de serviço prestado pelos Bombeiros 
(abertura de porta), no valor de €107,10 (cen-
to e sete euros e dez cêntimos), solicitado por 
Paulo Alexandre valente mira Leis soares, nos 
termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DE 
TAXA DE sErvIço PrEsTADo PELos Bom-
BEIros, No vALor DE €107,10 (CENTo E sETE 
EUros E DEZ CÊNTImos), soLICITADo Por 
CrIsTINA AmArAL GANhÃo
EDoC/2018/44856
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº114, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara. “À Câ-
mara. 16.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxa de serviço prestado pelos Bombeiros, 
no valor de €107,10 (cento e sete euros e dez 
cêntimos), solicitado por Cristina Amaral Ga-
nhão, nos termos informados.
CoNTrATo DE PATroCÍNIo DEsPorTIvo 
A CELEBrAr ENTrE o mUNICÍPIo DE vILA 
NovA DE GAIA E o CLUBE NÁUTICo DE CrEs-
TUmA PArA APoIo FINANCEIro Ao EvENTo 
DEsPorTIvo 37ª mArAToNA INTErNACIo-
NAL DE CrEsTUmA – rEvoGAçÃo DA DELI-
BErAçÃo DE 18.06.2018
EDoC/2018/24745
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº115, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara. “À Câ-
mara. 27.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a revogação da deliberação de Câmara 
de 18.06.2018 e aprovar o Contrato de Patrocí-
nio Desportivo a celebrar entre o município de 
vila Nova de Gaia e o Clube Náutico de Crestu-
ma para apoio financeiro ao evento desportivo 
37ª maratona Internacional de Crestuma, no va-
lor de €4.100,00 (quatro mil e cem euros), nos 
termos informados.

DIREÇÃo MUNICIPAL DE URBANIsMo 
E AMBIENtE

PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
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çÃo Do EvENTo “soLIDÁrIo”, A rEALIZAr 
Nos DIAs 03 E 06 DE AGosTo DE 2018, No 
vALor DE €95.78 (NovENTA E CINCo EUros 
E sETENTA E oITo CÊNTImos), soLICITADo 
Por CoNvITEs E ABrAços – AssoCIAçÃo
EDoC/2018/42389
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº116, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara. “À Câ-
mara. 23.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença es-
pecial de ruído, relativa à realização do evento 
“solidário”, a realizar nos dias 03 e 06 de agos-
to de 2018, no valor de €95.78 (noventa e cinco 
euros e setenta e oito cêntimos), solicitado por 
Convites e Abraços – Associação, nos termos 
informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “DEsFoLhADA 2017”, rEA-
LIZADo No DIA 29 DE sETEmBro DE 2017, No 
vALor DE €51,78 (CINQUENTA E Um EUros 
E sETENTA E oITo CÊNTImos), soLICITADo 
PELA CooPErATIvA sErvIços QUINTA DA 
BELA vIsTA, CrL
EDoC/2017/49932
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº117, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara. “À Câ-
mara. 23.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença es-
pecial de ruído, relativa à realização do evento 
“Desfolhada 2017”, realizado no dia 29 de se-
tembro de 2017, no valor de €51,78 (cinquenta e 
um euros e setenta e oito cêntimos), solicitado 
pela Cooperativa serviços Quinta da Bela vista, 
CrL, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “CAmINhADA soLIDÁrIA”, 
rEALIZADA No DIA 14 DE oUTUBro DE 2017, 
No vALor DE €26,89 (vINTE E sEIs EUros 

E oITENTA E NovE CÊNTImos), soLICITADo 
Por AGIrAr – AssoCIAçÃo DE FAmILIArEs 
E AmIGos DE PEssoAs Com PsICosE
EDoC/2017/50440
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº118, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara. “À Câ-
mara. 23.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
taxas devidas pela emissão da licença especial 
de ruído, relativa à realização do evento “Cami-
nhada solidária”, realizada no dia 14 de outubro 
de 2017, no valor de €26,89 (vinte e seis euros 
e oitenta e nove cêntimos), solicitado por AGI-
rAr – Associação de Familiares e Amigos de 
Pessoas com Psicose, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “FEsTAs Em hoNrA DE sÃo 
CrIsTÓvÃo”, A rEALIZAr DE 27 A 30 DE JU-
Lho DE 2018, No vALor DE €161,90 (CENTo 
E sEssENTA E Um EUros E NovENTA CÊNTI-
mos), soLICITADo PELA JUNTA DE FrEGUE-
sIA DE mAFAmUDE E vILAr Do PArAÍso
EDoC/2018/43630
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº119, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara. “À Câ-
mara. 23.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
taxas devidas pela emissão da licença especial 
de ruído, relativa à realização do evento “Festas 
em honra de são Cristóvão”, a realizar de 27 a 
30 de julho de 2018, no valor de €161,90 (cento 
e sessenta e um euros e noventa cêntimos), so-
licitado pela Junta de Freguesia de mafamude e 
vilar do Paraíso, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “CArNAvAL”, rEALIZADo 
Nos DIAs 12 E 13 DE FEvErEIro DE 2018, No 
vALor DE €225,39 (DUZENTos E vINTE E 
CINCo EUros E TrINTA E NovE CÊNTImos), 
soLICITADo PELA AssoCIAçÃo rECrEATI-
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vA rEmEs
EDoC/2018/6193
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº120, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara. “À Câ-
mara. 23.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença es-
pecial de ruído, relativa à realização do evento 
“Carnaval”, realizado nos dias 12 e 13 de feve-
reiro de 2018, no valor de €225,39 (duzentos e 
vinte e cinco euros e trinta e nove cêntimos), 
solicitado pela Associação recreativa rEmEs, 
nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICEN-
çA EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALI-
ZAçÃo Do EvENTo “FEsTAs Em hoNrA DE 
sANTA mArGArIDA”, rEALIZADo Nos DIAs 
21, 22 E 23 DE JULho DE 2018, No vALor DE 
€147,90 (CENTo E QUArENTA E sETE EUros 
E NovENTA CÊNTImos), soLICITADo PELA 
FÁBrICA DA IGrEJA PAroQUIAL DA FrE-
GUEsIA DE sÃo PEDro DE PEDroso
EDoC/2018/37477
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº121, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara. “À Câ-
mara. 23.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença es-
pecial de ruído, relativa à realização do evento 
“Festas em honra de santa margarida”, realiza-
do nos dias 21, 22 e 23 de julho de 2018, no va-
lor de €147,90 (cento e quarenta e sete euros e 
noventa cêntimos), solicitado pela Fábrica da 
Igreja Paroquial da Freguesia de são Pedro de 
Pedroso, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “FEsTAs DE sANTA mArI-
NhA”, rEALIZADo DE 13 A 23 DE JULho DE 
2018, No vALor DE €195,78 (CENTo E No-
vENTA E CINCo EUros E sETENTA E oITo 
CÊNTImos), soLICITADo PELA CoNFrArIA 

Do sANTÍssImo sACrAmENTo
EDoC/2018/43733
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº122, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara. “À Câ-
mara. 23.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
taxas devidas pela emissão da licença especial 
de ruído, relativa à realização do evento “Festas 
de santa marinha”, realizado de 13 a 23 de julho 
de 2018, no valor de €195,78 (cento e noventa 
e cinco euros e setenta e oito cêntimos), solici-
tado pela Confraria do santíssimo sacramento, 
nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “FEsTA DA FrANCEsINhA”, 
rEALIZADo Nos DIAs 20, 21 E 22 DE JULho 
DE 2018, No vALor DE €361,89 (TrEZENTos 
E sEssENTA E Um EUros E oITENTA E NovE 
CÊNTImos), soLICITADo PELA JUNTA DE 
FrEGUEsIA DE sÃo FÉLIX DA mArINhA
EDoC/2018/43919
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº123, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara. “À Câ-
mara. 23.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de ta-
xas devidas pela emissão da licença especial de 
ruído, relativa à realização do evento “Festa da 
Francesinha”, realizado nos dias 20, 21 e 22 de 
julho de 2018, no valor de €361,89 (trezentos e 
sessenta e um euros e oitenta e nove cêntimos), 
solicitado pela Junta de Freguesia de são Félix 
da marinha, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “FEsTIvAL Do GrUPo FoL-
CLÓrICo sANTo ANDrÉ DE LEvEr”, A rEA-
LIZAr Nos DIAs 11 E 12 DE AGosTo DE 2018, 
No vALor DE €67,78 (sEssENTA E sETE EU-
ros E sETENTA E oITo CÊNTImos), soLICI-
TADo PELA UNIÃo DE FrEGUEsIAs DE sAN-
DIm, oLIvAL, LEvEr E CrEsTUmA
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EDoC/2018/43920
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº124, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara. “À Câ-
mara. 23.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença es-
pecial de ruído, relativa à realização do evento 
“Festival do Grupo Folclórico santo André de 
Lever”, a realizar nos dias 11 e 12 de agosto de 
2018, no valor de €67,78 (sessenta e sete eu-
ros e setenta e oito cêntimos), solicitado pela 
União de Freguesias de sandim, olival, Lever e 
Crestuma, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “ANGArIAçÃo DE FUNDos 
PArA A ComIssÃo DE FEsTAs DE sÃo mArTI-
Nho”, rEALIZADo No DIA 04 DE FEvErEIro 
DE 2018, No vALor DE €52,78 (CINQUENTA E 
DoIs EUros E sETENTA E oITo CÊNTImos), 
soLICITADo PELA UNIÃo DE FrEGUEsIAs DE 
sANDIm, oLIvAL, LEvEr E CrEsTUmA
EDoC/2018/6635
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº125, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara. “À Câ-
mara. 23.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
taxas devidas pela emissão da licença especial 
de ruído, relativa à realização do evento “Anga-
riação de Fundos para a Comissão de Festas de 
são martinho”, realizado no dia 04 de fevereiro 
de 2018, no valor de €52,78 (cinquenta e dois 
euros e setenta e oito cêntimos), solicitado pela 
União de Freguesias de sandim, olival, Lever e 
Crestuma, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “CoNvÍvIo DE CICLoTU-
rIsmo”, rEALIZADo No DIA 08 DE oUTU-
Bro DE 2017, No vALor DE €26,89 (vINTE E 
sEIs EUros E oITENTA E NovE CÊNTImos), 
soLICITADo PELo CENTro DEmoCrÁTICo 

D’INsTrUçÃo LATINo CoELho 
EDoC/2017/51248
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº126, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara. “À Câ-
mara. 23.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença es-
pecial de ruído, relativa à realização do evento 
“Convívio de Cicloturismo”, realizado no dia 08 
de outubro de 2017, no valor de €26,89 (vinte e 
seis euros e oitenta e nove cêntimos), solicita-
do pelo Centro Democrático D’Instrução Latino 
Coelho, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “FEsTIvAL DE FoLCLorE”, 
rEALIZADo Nos DIAs 07 E 08 DE JULho DE 
2018, No vALor DE €67,78 (sEssENTA E sETE 
EUros E sETENTA E oITo CÊNTImos), soLI-
CITADo PELA JUNTA DE FrEGUEsIA DE Ar-
CoZELo
EDoC/2018/40451
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº127, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara. “À Câ-
mara. 23.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença es-
pecial de ruído, relativa à realização do evento 
“Festival de Folclore”, realizado nos dias 07 e 
08 de julho de 2018, no valor de €67,78 (ses-
senta e sete euros e setenta e oito cêntimos), 
solicitado pela Junta de Freguesia de Arcozelo, 
nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “ComEmorAçÃo Do 44º 
ANIvErsÁrIo Do PArTIDo soCIAL DEmo-
CrATA”, rEALIZADo Nos DIAs 05 E 06 DE 
mAIo DE 2018, No vALor DE €127,39 (CEN-
To E vINTE E sETE EUros E TrINTA E NovE 
CÊNTImos), soLICITADo PELo PArTIDo so-
CIAL DEmoCrATA 
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EDoC/2018/26035
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº128, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara. “À Câ-
mara. 16.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença es-
pecial de ruído, relativa à realização do evento 
“Comemoração do 44º Aniversário do Partido 
social Democrata”, realizado nos dias 05 e 06 
de maio de 2018, no valor de €127,39 (cento e 
vinte e sete euros e trinta e nove cêntimos), so-
licitado pelo Partido social Democrata, nos ter-
mos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICEN-
çA EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALI-
ZAçÃo Do EvENTo “FEsTA Em hoNrA DA 
NossA sENhorA DA horA E sANTA mArIA 
mADALENA”, rEALIZADo Nos DIAs 19, 20, 
21, 22 E 23 DE JULho DE 2018, No vALor DE 
€189,90 (CENTo E oITENTA E NovE EUros 
E NovENTA CÊNTImos), soLICITADo PELA 
ComIssÃo DE FEsTAs Em hoNrA DA NossA 
sENhorA DA horA E sANTA mArIA mADA-
LENA
EDoC/2018/31584
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº129, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara. “À Câ-
mara. 23.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de ta-
xas devidas pela emissão da licença especial de 
ruído, relativa à realização do evento “Festa em 
honra da Nossa senhora da hora e santa maria 
madalena”, realizado nos dias 19, 20, 21, 22 e 23 
de julho de 2018, no valor de €189,90 (cento e 
oitenta e nove euros e noventa cêntimos), so-
licitado pela Comissão de Festas em honra da 
Nossa senhora da hora e santa maria madale-
na, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “20ª EDIçÃo PErosINho 
CULTUrAL”, rEALIZADo DE 29 DE JUNho A 

07 DE JULho DE 2018, No vALor DE €181,78 
(CENTo E oITENTA E Um EUros E sETENTA 
E oITo CÊNTImos), soLICITADo PELA UNIÃo 
DE FrEGUEsIAs DE sErZEDo E PErosINho
EDoC/2018/39048
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº130, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara. “À Câ-
mara. 23.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença es-
pecial de ruído, relativa à realização do evento 
“20ª Edição Perosinho Cultural”, realizado de 
29 de junho a 07 de julho de 2018, no valor de 
€181,78 (cento e oitenta e um euros e setenta 
e oito cêntimos), solicitado pela União de Fre-
guesias de serzedo e Perosinho, nos termos in-
formados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “FEsTIvAL DE FoLCLorE”, 
rEALIZADo Nos DIAs 07 E 08 DE JULho DE 
2018, No vALor DE €67,78 (sEssENTA E sETE 
EUros E sETENTA E oITo CÊNTImos), soLI-
CITADo PELA UNIÃo DE FrEGUEsIAs DE GrI-
JÓ E sErmoNDE
EDoC/2018/37043
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº131, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara. “À Câ-
mara. 23.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de ta-
xas devidas pela emissão da licença especial de 
ruído, relativa à realização do evento “Festival 
de Folclore”, realizado nos dias 07 e 08 de ju-
lho de 2018, no valor de €67,78 (sessenta e sete 
euros e setenta e oito cêntimos), solicitado pela 
União de Freguesias de Grijó e sermonde, nos 
termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICEN-
çA EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALI-
ZAçÃo Do EvENTo “FEsTA DE CArNAvAL”, 
rEALIZADo No DIA 12 DE FEvErEIro DE 
2018, No vALor DE €106,39 (CENTo E sEIs 
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EUros E TrINTA E NovE CÊNTImos), soLI-
CITADo PELA UNIÃo DEsPorTIvA vILAr Do 
PArAÍso
EDoC/2018/7742
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº132, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara. “À Câ-
mara. 23.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença es-
pecial de ruído, relativa à realização do evento 
“Festa de Carnaval”, realizado no dia 12 de feve-
reiro de 2018, no valor de €106,39 (cento e seis 
euros e trinta e nove cêntimos), solicitado pela 
União Desportiva vilar do Paraíso, nos termos 
informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “FEIrA mEDIEvAL DE CA-
NELAs”, rEALIZADo Nos DIAs 01, 02 E 03 DE 
JUNho DE 2018, No vALor DE €323,39 (TrE-
ZENTos E vINTE E TrÊs EUros E TrINTA E 
NovE CÊNTImos), soLICITADo PELA JUNTA 
DE FrEGUEsIA DE CANELAs
EDoC/2018/30539
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº133, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara. “À Câ-
mara. 23.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
taxas devidas pela emissão da licença especial 
de ruído, relativa à realização do evento “Fei-
ra medieval de Canelas”, realizado nos dias 01, 
02 e 03 de junho de 2018, no valor de €323,39 
(trezentos e vinte e três euros e trinta e nove 
cêntimos), solicitado pela Junta de Freguesia 
de Canelas, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “CorrIDA E CAmINhADA 
10Km DE AvINTEs”, rEALIZADo No DIA 18 DE 
FEvErEIro DE 2018, No vALor DE €53,89 
(CINQUENTA E TrÊs EUros E oITENTA E 
NovE CÊNTImos), soLICITADo PELA JUNTA 

DE FrEGUEsIA DE AvINTEs Em CoLABorA-
çÃo Com o CLUBE DE ATLETIsmo DE AvIN-
TEs
EDoC/2018/7048
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº134, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara. “À Câ-
mara. 23.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de ta-
xas devidas pela emissão da licença especial de 
ruído, relativa à realização do evento “Corrida e 
Caminhada 10km de Avintes”, realizado no dia 
18 de fevereiro de 2018, no valor de €53,89 (cin-
quenta e três euros e oitenta e nove cêntimos), 
solicitado pela Junta de Freguesia de Avintes 
em colaboração com o Clube de Atletismo de 
Avintes, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “FEIrA DE s. mATEUs”, rEA-
LIZADo DE 21 A 24 DE sETEmBro DE 2017, No 
vALor DE €161,90 (CENTo E sEssENTA E Um 
EUros E NovENTA CÊNTImos), soLICITADo 
PELA UNIÃo DE FrEGUEsIAs DE sANDIm, 
oLIvAL, LEvEr E CrEsTUmA Em CoLABorA-
çÃo Com A ComIssÃo DE FEsTAs
EDoC/2017/48585
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº135, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara. “À Câ-
mara. 23.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
taxas devidas pela emissão da licença especial 
de ruído, relativa à realização do evento “Feira 
de s. mateus”, realizado de 21 a 24 de setembro 
de 2017, no valor de €161,90 (cento e sessenta 
e um euros e noventa cêntimos), solicitado pela 
União de Freguesias de sandim, olival, Lever e 
Crestuma em colaboração com a Comissão de 
Festas, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “mÚsICA Ao vIvo – ANGA-
rIAçÃo DE FUNDos”, rEALIZADo No DIA 
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30 DE mAIo DE 2018, No vALor DE €50,39 
(CINQUENTA EUros E TrINTA E NovE CÊN-
TImos), soLICITADo PELA AssoCIAçÃo DE 
morADorEs DE vILA D’EsTE
EDoC/2018/34579
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº136, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara. “À Câ-
mara. 23.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
taxas devidas pela emissão da licença especial 
de ruído, relativa à realização do evento “músi-
ca ao vivo – Angariação de Fundos”, realizado 
no dia 30 de maio de 2018, no valor de €50,39 
(cinquenta euros e trinta e nove cêntimos), so-
licitado pela Associação de moradores de vila 
D’Este, 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 DAs vELAs”, 
rEALIZADo No DIA 12 DE mAIo DE 2018, No 
vALor DE €26,89 (vINTE E sEIs EUros E 
oITENTA E NovE CÊNTImos), soLICITADo 
PELA UNIÃo DE FrEGUEsIAs DE sANDIm, 
oLIvAL, LEvEr E CrEsTUmA
EDoC/2018/27077
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº137, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara. “À Câ-
mara. 23.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de ta-
xas devidas pela emissão da licença especial de 
ruído, relativa à realização do evento “Procissão 
das velas”, realizado no dia 12 de maio de 2018, 
no valor de €26,89 (vinte e seis euros e oitenta 
e nove cêntimos), solicitado pela União de Fre-
guesias de sandim, olival, Lever e Crestuma em 
parceria com a Comissão da Capela e da Fábri-
ca da Igreja Paroquial da Freguesia de olival, 
nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “FEsTAs Em hoNrA DE s. 
BArToLomEU Dos CArvALhos”, A rEALI-

ZAr DE 23 A 27 DE AGosTo DE 2018, No vA-
Lor DE €175,90 (CENTo E sETENTA E CINCo 
EUros E NovENTA CÊNTImos), soLICITADo 
PELA FÁBrICA DA IGrEJA PAroQUIAL DE s. 
PEDro DE PEDroso
EDoC/2018/43806
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº138, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara. “À Câ-
mara. 23.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença es-
pecial de ruído, relativa à realização do evento 
“Festas em honra de s. Bartolomeu dos Carva-
lhos”, a realizar de 23 a 27 de agosto de 2018, 
no valor de €175,90 (cento e setenta e cinco eu-
ros e noventa cêntimos), solicitado pela Fábrica 
da Igreja Paroquial de s. Pedro de Pedroso, nos 
termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICEN-
çA EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALI-
ZAçÃo Do EvENTo “FEsTAs Em hoNrA Do 
sENhor Do PALhEIrINho”, A rEALIZAr DE 
31 DE JULho A 07 DE AGosTo DE 2018, No 
vALor DE €151,78 (CENTo E CINQUENTA E 
Um EUros E sETENTA E oITo CÊNTImos), 
soLICITADo PELA JUNTA DE FrEGUEsIA DE 
AvINTEs
EDoC/2018/43916
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº139, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara. “À Câ-
mara. 23.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
taxas devidas pela emissão da licença especial 
de ruído, relativa à realização do evento “Festas 
em honra do senhor do Palheirinho”, a realizar 
de 31 de julho a 07 de agosto de 2018, no valor 
de €151,78 (cento e cinquenta e um euros e se-
tenta e oito cêntimos), solicitado pela Junta de 
Freguesia de Avintes, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “FEsTA Em hoNrA DE sAN-
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To ANDrÉ E s. vICENTE FErrEr”, rEALIZA-
Do Nos DIAs 06, 07 E 08 DE JULho DE 2018, 
No vALor DE €147,90 (CENTo E QUArENTA 
E sETE EUros E NovENTA CÊNTImos), soLI-
CITADo PELA ComIssÃo DE FEsTAs DE CA-
NIDELo
EDoC/2018/42791
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº140, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara. “À Câ-
mara. 19.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de ta-
xas devidas pela emissão da licença especial de 
ruído, relativa à realização do evento “Festa em 
honra de santo André e s. vicente Ferrer”, rea-
lizado nos dias 06, 07 e 08 de julho de 2018, no 
valor de €147,90 (cento e quarenta e sete euros 
e noventa cêntimos), solicitado pela Comissão 
de Festas de Canidelo, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICEN-
çA EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALI-
ZAçÃo Do EvENTo “FEsTA FINAL DE ANo 
LETIvo”, rEALIZADo No DIA 22 DE JUNho 
DE 2018, No vALor DE €50,39 (CINQUENTA 
EUros E TrINTA E NovE CÊNTImos), soLI-
CITADo PELA AssoCIAçÃo DE PAIs EB BAN-
DEIrA
EDoC/2018/32042
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº141, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara. “À Câ-
mara. 19.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença es-
pecial de ruído, relativa à realização do evento 
“Festa Final de Ano Letivo”, realizado no dia 22 
de junho de 2018, no valor de €50,39 (cinquen-
ta euros e trinta e nove cêntimos), solicitado 
pela Associação de Pais EB Bandeira, nos ter-
mos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICEN-
çA EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALI-
ZAçÃo Do EvENTo “FEsTIvAL DA CErEJA”, 
rEALIZADo DE 29 DE mAIo A 03 DE JUNho 

DE 2018, No vALor DE €190,90 (CENTo E No-
vENTA EUros E NovENTA CÊNTImos), so-
LICITADo PELA UNIÃo DE FrEGUEsIAs DE 
PEDroso E sEIXEZELo
EDoC/2018/31444
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº142, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara. “À Câ-
mara. 19.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença es-
pecial de ruído, relativa à realização do evento 
“Festival da Cereja”, realizado de 29 de maio a 
03 de junho de 2018, no valor de €190,90 (cen-
to e noventa euros e noventa cêntimos), soli-
citado pela União de Freguesias de Pedroso e 
seixezelo, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICEN-
çA EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALI-
ZAçÃo Do EvENTo “FEsTAs Em hoNrA DE 
sÃo CAETANo E Do Bom JEsUs Do moNTE”, 
A rEALIZAr DE 03 A 07 DE AGosTo DE 2018, 
No vALor DE €175,90 (CENTo E sETENTA E 
CINCo EUros E NovENTA CÊNTImos), soLI-
CITADo PELA JUNTA DE FrEGUEsIA DE mA-
FAmUDE E vILAr Do PArAÍso
EDoC/2018/43646
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº143, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara. “À Câ-
mara. 19.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
taxas devidas pela emissão da licença especial 
de ruído, relativa à realização do evento “Festas 
em honra de são Caetano e do Bom Jesus do 
monte”, a realizar de 03 a 07 de agosto de 2018, 
no valor de €175,90 (cento e setenta e cinco eu-
ros e noventa cêntimos), solicitado pela Junta 
de Freguesia de mafamude e vilar do Paraíso, 
nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “ProCIssÃo DE vELAs”, 
rEALIZADo No DIA 30 DE mAIo DE 2018, No 
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vALor DE €25,89 (vINTE E CINCo EUros E 
oITENTA E NovE CÊNTImos), soLICITADo 
PELA PArÓQUIA DE sANTA mArIA DE GUL-
PILhArEs
EDoC/2018/33722
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº144, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara. “À Câ-
mara. 19.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
taxas devidas pela emissão da licença especial 
de ruído, relativa à realização do evento “Pro-
cissão de velas”, realizado no dia 30 de maio de 
2018, no valor de €25,89 (vinte e cinco euros e 
oitenta e nove cêntimos), solicitado pela Paró-
quia de santa maria de Gulpilhares, nos termos 
informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “FEsTA Em hoNrA DE s. 
BENTo E s. PEDro”, rEALIZADo DE 13 A 17 DE 
JUNho DE 2018, No vALor DE €175,90 (CEN-
To E sETENTA E CINCo EUros E NovENTA 
CÊNTImos), soLICITADo PELA FÁBrICA DA 
IGrEJA s. PEDro DE PEDroso
EDoC/2018/36866
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº145, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara. “À Câ-
mara. 19.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
taxas devidas pela emissão da licença especial 
de ruído, relativa à realização do evento “Festa 
em honra de s. Bento e s. Pedro”, realizado de 
13 a 17 de junho de 2018, no valor de €175,90 
(cento e setenta e cinco euros e noventa cênti-
mos), solicitado pela Fábrica da Igreja s. Pedro 
de Pedroso, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICEN-
çA EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALI-
ZAçÃo Do EvENTo “vIII FEsTA DA BIFANA”, 
rEALIZADo DE 27 A 30 DE JULho DE 2018, 
No vALor DE €95,78 (NovENTA E CINCo EU-
ros E sETENTA E oITo CÊNTImos), soLICI-

TADo PELA JUNTA DE FrEGUEsIA DE oLIvEI-
rA Do DoUro
EDoC/2018/44170
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº146, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara. “À Câ-
mara. 19.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de ta-
xas devidas pela emissão da licença especial de 
ruído, relativa à realização do evento “vIII Fes-
ta da Bifana”, realizado de 27 a 30 de julho de 
2018, no valor de €95,78 (noventa e cinco euros 
e setenta e oito cêntimos), solicitado pela Junta 
de Freguesia de oliveira do Douro, nos termos 
informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “LEILÃo DA ComIssÃo DE 
FEsTAs Do sr. Do CALvÁrIo”, rEALIZADo 
No DIA 12 DE mAIo DE 2018, No vALor DE 
€52,78 (CINQUENTA E DoIs EUros E sETEN-
TA E oITo CÊNTImos), soLICITADo PELA 
JUNTA DE FrEGUEsIA DE CANELAs
EDoC/2018/29042
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº147, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara. “À Câ-
mara. 19.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
taxas devidas pela emissão da licença especial 
de ruído, relativa à realização do evento “Lei-
lão da Comissão de Festas do sr. do Calvário”, 
realizado no dia 12 de maio de 2018, no valor de 
€52,78 (cinquenta e dois euros e setenta e oito 
cêntimos), solicitado pela Junta de Freguesia 
de Canelas, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “NoITE KArAoKE”, rEALI-
ZADo Nos DIAs 26 E 27 DE mAIo DE 2018, No 
vALor DE €92,39 (NovENTA E DoIs EUros 
E TrINTA E NovE CÊNTImos), soLICITADo 
PELos BomBEIros voLUNTÁrIos DE CoIm-
BrÕEs
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EDoC/2018/31921
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº148, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara. “À Câ-
mara. 19.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença es-
pecial de ruído, relativa à realização do evento 
“Noite Karaoke”, realizado nos dias 26 e 27 de 
maio de 2018, no valor de €92,39 (noventa e 
dois euros e trinta e nove cêntimos), solicita-
do pelos Bombeiros voluntários de Coimbrões, 
nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “FEsTA FINAL DE ANo LE-
TIvo”, rEALIZADo No DIA 14 DE JULho DE 
2018, No vALor DE €53,89 (CINQUENTA E 
TrÊs EUros E oITENTA E NovE CÊNTImos), 
soLICITADo PELA FUNDAçÃo PADrE LUÍs
EDoC/2018/44175
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº149, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara. “À Câ-
mara. 19.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença es-
pecial de ruído, relativa à realização do evento 
“Festa Final de Ano Letivo”, realizado no dia 14 
de julho de 2018, no valor de €53,89 (cinquen-
ta e três euros e oitenta e nove cêntimos), so-
licitado pela Fundação Padre Luís, nos termos 
informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICEN-
çA EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALI-
ZAçÃo Do EvENTo “II GrANDE PrÉmIo DE 
mArChA ATLÉTICA oLIvEIrA Do DoUro”, 
rEALIZADo No DIA 04 DE mArço DE 2018, 
No vALor DE €53,89 (CINQUENTA E TrÊs 
EUros E oITENTA E NovE CÊNTImos), so-
LICITADo PELo CLUBE DE FUTEBoL DE oLI-
vEIrA Do DoUro
EDoC/2018/12379
Foi presente o documento referido em epígra-

fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº150, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente da Câmara. “À Câ-
mara. 19.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença espe-
cial de ruído, relativa à realização do evento “II 
Grande Prémio de marcha Atlética oliveira do 
Douro”, realizado no dia 04 de março de 2018, 
no valor de €53,89 (cinquenta e três euros e 
oitenta e nove cêntimos), solicitado pelo Clube 
de Futebol de oliveira do Douro, nos termos in-
formados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “DIA DA CrIANçA”, rEA-
LIZADo No DIA 03 DE JUNho DE 2018, No 
vALor DE €52,78 (CINQUENTA E DoIs EUros 
E sETENTA E oITo CÊNTImos), soLICITADo 
PELA UNIÃo DE FrEGUEsIAs DE mAFAmUDE 
E vILAr Do PArAÍso
EDoC/2018/30224
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº151, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
19.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
taxas devidas pela emissão da licença especial 
de ruído, relativa à realização do evento “Dia da 
Criança”, realizado no dia 03 de junho de 2018, 
no valor de €52,78 (cinquenta e dois euros e 
setenta e oito cêntimos), solicitado pela União 
de Freguesias de mafamude e vilar do Paraíso.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE TA-
XAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICENçA Es-
PECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZAçÃo 
Do EvENTo “FEsTAs DE vErÃo DE LEvEr”, 
rEALIZADo No DIA 15, 16, 17 E 18 DE JUNho 
DE 2018, No vALor DE €53,89 (CINQUENTA E 
TrÊs EUros E oITENTA E NovE CÊNTImos), 
soLICITADo PELA UNIÃo DE FrEGUEsIAs DE 
sANDIm, oLIvAL, LEvEr E CrEsTUmA
EDoC/2018/35602
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº152, apenas no original.
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Despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
19.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença es-
pecial de ruído, relativa à realização do evento 
“Festas de verão de Lever”, realizado no dia 15, 
16, 17 e 18 de junho de 2018, no valor de €53,89 
(cinquenta e três euros e oitenta e nove cên-
timos), solicitado pela União de Freguesias de 
sandim, olival, Lever e Crestuma.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “FEsTA Em hoNrA DE sAN-
TA mArINhA DE CrEsTUmA”, rEALIZADo No 
DIA 18 E 21, 22, 23 E 24 DE JULho DE 2018, 
No vALor DE €189,90 (CENTo E oITENTA E 
NovE EUros E NovENTA CÊNTImos), so-
LICITADo PELA UNIÃo DE FrEGUEsIAs DE 
sANDIm, oLIvAL, LEvEr E CrEsTUmA
EDoC/2018/36675
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº153, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
19.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença es-
pecial de ruído, relativa à realização do evento 
“Festa em honra de santa marinha de Crestu-
ma”, realizado no dia 18 e 21, 22, 23 e 24 de julho 
de 2018, no valor de €189,90 (cento e oitenta e 
nove euros e noventa cêntimos), solicitado pela 
União de Freguesias de sandim, olival, Lever e 
Crestuma.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICEN-
çA EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALI-
ZAçÃo Do EvENTo “FEsTA FINAL DE ANo 
LETIvo 2017/2018”, rEALIZADo No DIA 22 
DE JUNho DE 2018, No vALor DE €92,39 
(NovENTA E DoIs EUros E TrINTA E NovE 
CÊNTImos), soLICITADo PELA APEChoUCA 
– AssoCIAçÃo DE PAIs DA EsCoLA BÁsICA 
DE ChoUsELAs
EDoC/2018/37013
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 

nº154, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
19.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença es-
pecial de ruído, relativa à realização do evento 
“Festa final de ano letivo 2017/2018”, realizado 
no dia 22 de junho de 2018, no valor de €92,39 
(noventa e dois euros e trinta e nove cêntimos), 
solicitado pela Apechouca – Associação de Pais 
da Escola Básica de Chouselas.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “FEsTAs Dos sANTos Po-
PULArEs”, rEALIZADo Nos DIAs 12, 13, 23, 
24, 25, 29 E 30 DE JUNho DE 2018, No vA-
Lor DE €389,89 (TrEZENTos E oITENTA E 
NovE EUros E oITENTA E NovE CÊNTImos), 
soLICITADo PELA JUNTA DE FrEGUEsIA DE 
AvINTEs
EDoC/2018/35615
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº155, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
19.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
taxas devidas pela emissão da licença especial 
de ruído, relativa à realização do evento “Festas 
dos santos Populares”, realizado nos dias 12, 13, 
23, 24, 25, 29 e 30 de junho de 2018, no valor 
de €389,89 (trezentos e oitenta e nove euros e 
oitenta e nove cêntimos), solicitado pela Junta 
de Freguesia de Avintes.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “CAmINhADA soLIDÁrIA”, 
rEALIZADo No DIA 10 DE JUNho DE 2018, 
No vALor DE €26,89 (vINTE E sEIs EUros 
E oITENTA E NovE CÊNTImos), soLICITA-
Do PELA UNIÃo DE FrEGUEsIAs DE GrIJÓ E 
sErmoNDE
EDoC/2018/36457
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº156, apenas no original.
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Despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
19.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
taxas devidas pela emissão da licença especial 
de ruído, relativa à realização do evento “Cami-
nhada solidária”, realizado no dia 10 de junho 
de 2018, no valor de €26,89 (vinte e seis euros e 
oitenta e nove cêntimos), solicitado pela União 
de Freguesias de Grijó e sermonde.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “ProCIssÃo DAs vELAs”, 
rEALIZADo No DIA 13 DE mAIo DE 2018, No 
vALor DE €26,89 (vINTE E sEIs EUros E 
oITENTA E NovE CÊNTImos), soLICITADo 
PELA PArÓQUIA DE sEIXEZELo
EDoC/2018/29047
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº157, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
19.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de ta-
xas devidas pela emissão da licença especial de 
ruído, relativa à realização do evento “Procissão 
das velas”, realizado no dia 13 de maio de 2018, 
no valor de €26,89 (vinte e seis euros e oitenta 
e nove cêntimos), solicitado pela Paróquia de 
seixezelo.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICEN-
çA EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALI-
ZAçÃo Do EvENTo “FEsTA Em hoNrA Do 
Nosso sENhor Dos AFLITos”, rEALIZADo 
Nos DIAs 29 E 30 DE JUNho DE 2018 E 01, 
02, 03 E 07 DE JULho DE 2018, No vALor DE 
€164,67 (CENTo E sEssENTA E QUATro EU-
ros E sEssENTA E sETE CÊNTImos), soLICI-
TADo PELA UNIÃo DE FrEGUEsIAs DE GUL-
PILhArEs E vALADArEs
EDoC/2018/35872
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº158, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
19.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-

var o pedido de dispensa de pagamento de ta-
xas devidas pela emissão da licença especial de 
ruído, relativa à realização do evento “Festa em 
honra do nosso senhor dos Aflitos”, realizado 
nos dias 29 e 30 de junho de 2018 e 01, 02, 03 e 
07 de julho de 2018, no valor de €164,67 (cen-
to e sessenta e quatro euros e sessenta e sete 
cêntimos), solicitado pela União de Freguesias 
de Gulpilhares e valadares.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICEN-
çA EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALI-
ZAçÃo Do EvENTo “FEsTAs DE vErÃo DE 
sANDIm”, rEALIZADo Nos DIAs 29 E 30 DE 
JUNho DE 2018 E 01 E 02 DE JULho DE 2018, 
No vALor DE €95,78 (NovENTA E CINCo EU-
ros E sETENTA E oITo CÊNTImos), soLICI-
TADo PELA UNIÃo DE FrEGUEsIAs DE sAN-
DIm, oLIvAL, LEvEr E CrEsTUmA
EDoC/2018/37795
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº159, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
19.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
taxas devidas pela emissão da licença especial 
de ruído, relativa à realização do evento “Festas 
de verão de sandim”, realizado nos dias 29 e 
30 de junho de 2018 e 01 e 02 de julho de 2018, 
no valor de €95,78 (noventa e cinco euros e se-
tenta e oito cêntimos), solicitado pela União de 
Freguesias de sandim, olival, Lever e Crestuma.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICEN-
çA EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEA-
LIZAçÃo Do EvENTo “JANTAr CoNvÍvIo”, 
rEALIZADo No DIA 23 DE JUNho DE 2018, 
No vALor DE €26,89 (vINTE E sEIs EUros 
E oITENTA E NovE CÊNTImos), soLICITADo 
PELA UNIÃo DE FrEGUEsIAs DE sANDIm, 
oLIvAL, LEvEr E CrEsTUmA
EDoC/2018/39682
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº160, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
19.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
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aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
taxas devidas pela emissão da licença especial 
de ruído, relativa à realização do evento “Jantar 
Convívio”, realizado no dia 23 de junho de 2018, 
no valor de €26,89 (vinte e seis euros e oitenta 
e nove cêntimos), solicitado pela União de Fre-
guesias de sandim, olival, Lever e Crestuma.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “ANGArIAçÃo DE FUNDos 
PArA o AGrUPAmENTo DE EsCUTEIros 465 
DE sANTo ovÍDIo”, rEALIZADo No DIA 16 
DE JUNho DE 2018, No vALor DE €71,39 (sE-
TENTA E Um EUros E TrINTA E NovE CÊN-
TImos), soLICITADo Por DIoGo JosÉ s. L. 
PEDrosA
EDoC/2018/35501
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº161, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
19.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença es-
pecial de ruído, relativa à realização do even-
to “angariação de fundos para o Agrupamento 
de Escuteiros 465 de santo ovídio”, realizado 
no dia 16 de junho de 2018, no valor de €71,39 
(setenta e um euros e trinta e nove cêntimos), 
solicitado por Diogo José s. I. Pedrosa.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “DEsFILE DE CArNAvAL”, 
rEALIZADo No DIA 09 DE FEvErEIro DE 
2018, No vALor DE €51,78 (CINQUENTA E Um 
EUros E sETENTA E oITo CÊNTImos), soLI-
CITADo PELA JUNTA DE FrEGUEsIA DE CA-
NIDELo
EDoC/2018/3971
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº162, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
19.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de ta-
xas devidas pela emissão da licença especial de 

ruído, relativa à realização do evento “desfile de 
carnaval”, realizado no dia 09 de fevereiro de 
2018, no valor de €51,78 (cinquenta e um euros 
e setenta e oito cêntimos), solicitado pela junta 
de freguesia de Canidelo.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “ANGArIAçÃo DE FUNDos 
PArA A ComIssÃo DE FEsTAs Em hoNrA DA 
NossA sENhorA Dos rEmÉDIos”, rEALIZA-
Do No DIA 15 DE JUNho DE 2018, No vALor 
DE €51,78 (CINQUENTA E Um EUros E sE-
TENTA E oITo CÊNTImos), soLICITADo PELA 
UNIÃo DE FrEGUEsIAs DE sANDIm, oLIvAL, 
LEvEr E CrEsTUmA
EDoC/2018/38704
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº163, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
19.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
taxas devidas pela emissão da licença especial 
de ruído, relativa à realização do evento “Anga-
riação de fundos para a Comissão de Festas em 
honra da Nossa senhora dos remédios”, rea-
lizado no dia 15 de junho de 2018, no valor de 
€51,78 (cinquenta e um euros e setenta e oito 
cêntimos), solicitado pela União de Freguesias 
de sandim, olival, Lever e Crestuma.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “FEsTA Em hoNrA DE sAN-
TA APoLÓNIA”, rEALIZADo Nos DIAs 09, 10, 
11 E 12 DE FEvErEIro DE 2018, No vALor DE 
€161,90 (CENTo E sEssENTA E Um EUros E 
NovENTA CÊNTImos), soLICITADo PELA 
UNIÃo DE FrEGUEsIAs DE sErZEDo E PE-
rosINho
EDoC/2018/2179
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº164, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
19.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
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de taxas devidas pela emissão da licença es-
pecial de ruído, relativa à realização do evento 
“Festa em honra de santa Apolónia”, realizado 
nos dias 09, 10, 11 e 12 de fevereiro de 2018, no 
valor de €161,90 (cento e sessenta e um euros 
e noventa cêntimos), solicitado pela União de 
Freguesias de serzedo e Perosinho.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICEN-
çA EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALI-
ZAçÃo Do EvENTo “GAIA É FADo AvINTEs 
TAmBÉm”, rEALIZADo No DIA 14 DE JULho 
DE 2018, No vALor DE €52,78 (CINQUENTA E 
DoIs EUros E sETENTA E oITo CÊNTImos), 
soLICITADo PELA JUNTA DE FrEGUEsIA DE 
AvINTEs
EDoC/2018/39446
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº165, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
19.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
taxas devidas pela emissão da licença especial 
de ruído, relativa à realização do evento “Gaia é 
Fado Avintes Também”, realizado no dia 14 de 
julho de 2018, no valor de €52,78 (cinquenta e 
dois euros e setenta e oito cêntimos), solicitado 
pela Junta de Freguesia de Avintes.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “vIA sACrA”, rEALIZADo 
No DIA 23 DE mArço DE 2018, No vALor DE 
€25,89 (vINTE E CINCo EUros E oITENTA E 
NovE CÊNTImos), soLICITADo PELA FÁBrI-
CA IGrEJA PAroQUIAL FrEGUEsIA sÃo PE-
Dro vILAr PArAÍso
EDoC/2018/16964
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº166, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
19.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença es-
pecial de ruído, relativa à realização do evento 
“via sacra”, realizado no dia 23 de março de 

2018, no valor de €25,89 (vinte e cinco euros 
e oitenta e nove cêntimos), solicitado pela Fá-
brica Igreja Paroquial Freguesia são Pedro vilar 
Paraíso.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICEN-
çA EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALI-
ZAçÃo Do EvENTo “BAILE DE CArNAvAL”, 
rEALIZADo Nos DIAs 12 E 13 DE FEvErEIro 
DE 2018, No vALor DE €92,39 (NovENTA E 
DoIs EUros E TrINTA E NovE CÊNTImos), 
soLICITADo PELo CENTro CULTUrAL oCU-
PAçÃo E DEsPorTo DE sANTo ANTÓNIo 
DAs ANTAs
EDoC/2018/3985
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº167, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
19.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de ta-
xas devidas pela emissão da licença especial de 
ruído, relativa à realização do evento “Baile de 
Carnaval”, realizado nos dias 12 e 13 de feverei-
ro de 2018, no valor de €92,39 (noventa e dois 
euros e trinta e nove cêntimos), solicitado pelo 
Centro Cultural ocupação e Desporto de santo 
António das Antas.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “vI CorrIDA DE ATLETIsmo 
Dos mÁrTIrEs”, rEALIZADo No DIA 28 DE 
JULho DE 2018, No vALor DE €26,89 (vINTE 
E sEIs EUros E oITENTA E NovE CÊNTImos), 
soLICITADo PELA JUNTA DE FrEGUEsIA DE 
s. FÉLIX DA mArINhA
EDoC/2018/38243
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº168, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
19.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença espe-
cial de ruído, relativa à realização do evento “vI 
Corrida de Atletismo dos mártires”, realizado 
no dia 28 de julho de 2018, no valor de €26,89 
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(vinte e seis euros e oitenta e nove cêntimos), 
solicitado pela Junta de freguesia de s. Félix da 
marinha.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “ANGArIAçÃo DE FUNDos 
PArA A ComIssÃo DE FEsTAs Do sr. Do 
CALvÁrIo”, rEALIZADo No DIA 08 DE JULho 
DE 2018, No vALor DE €52,78 (CINQUENTA E 
DoIs EUros E sETENTA E oITo CÊNTImos), 
soLICITADo PELA JUNTA DE FrEGUEsIA DE 
CANELAs
EDoC/2018/43579
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº169, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
19.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença es-
pecial de ruído, relativa à realização do evento 
“Angariação de fundos para a Comissão de Fes-
tas do sr. do Calvário”, realizado no dia 08 de 
julho de 2018, no valor de €52,78 (cinquenta e 
dois euros e setenta e oito cêntimos), solicitado 
pela Junta de Freguesia de Canelas.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Dos EvENTos “ArrUADA DE BomBos”, 
“CorTEJo CArNAvALEsCo” E “mArChE 
FLAmBEAUX”, rEALIZADos Nos DIAs 09, 
10, 11 E 12 DE FEvErEIro DE 2018, No vALor 
DE €95,78 (NovENTA E CINCo EUros E sE-
TENTA E oITo CÊNTImos), soLICITADo PELA 
JUNTA DE FrEGUEsIA DE AvINTEs
EDoC/2018/3873
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº170, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
19.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de ta-
xas devidas pela emissão da licença especial de 
ruído, relativa à realização dos eventos “Arrua-
da de Bombos”, “Cortejo Carnavalesco” e “mar-
che Flambeaux”, realizados nos dias 09, 10, 11 e 

12 de fevereiro de 2018, no valor de €95,78 (no-
venta e cinco euros e setenta e oito cêntimos), 
solicitado pela Junta de Freguesia de Avintes.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “DEsFILE DE CoNFrArIAs 
GAsTroNÓmICAs”, rEALIZADo No DIA 30 DE 
JUNho DE 2018, No vALor DE €26,89 (vINTE 
E sEIs EUros E oITENTA E NovE CÊNTImos), 
soLICITADo PELA JUNTA DE FrEGUEsIA DE 
AvINTEs
EDoC/2018/34296
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº171, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
19.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de ta-
xas devidas pela emissão da licença especial de 
ruído, relativa à realização do evento “Desfile 
de Confrarias Gastronómicas”, realizado no dia 
30 de junho de 2018, no valor de €26,89 (vinte 
e seis euros e oitenta e nove cêntimos), solicita-
do pela Junta de Freguesia de Avintes.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICEN-
çA EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEA-
LIZAçÃo Do EvENTo “FEsTA Do CANECo”, 
rEALIZADo DE 11 A 18 DE JUNho DE 2018, No 
vALor DE €76,89 (sETENTA E sEIs EUros E 
oITENTA E NovE CÊNTImos), soLICITADo 
PELA UNIÃo DE FrEGUEsIAs DE PEDroso E 
sEIXEZELo
EDoC/2018/36337
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº172, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
19.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de ta-
xas devidas pela emissão da licença especial de 
ruído, relativa à realização do evento “Festa do 
Caneco”, realizado de 11 a 18 de junho de 2018, 
no valor de €76,89 (setenta e seis euros e oiten-
ta e nove cêntimos), solicitado pela União de 
Freguesias de Pedroso e seixezelo.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
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TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICEN-
çA EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALI-
ZAçÃo Do EvENTo “ProCIssÃo DE vELAs 
E ProCIssÃo Em hoNrA Do sENhor Dos 
PAssos”, rEALIZADo Nos DIAs 17 E 18 DE 
mArço DE 2018, No vALor DE €34,89 (TrIN-
TA E QUATro EUros E oITENTA E NovE 
CÊNTImos), soLICITADo PELA JUNTA DE 
FrEGUEsIA DE AvINTEs
EDoC/2018/12712
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº173, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
19.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de ta-
xas devidas pela emissão da licença especial de 
ruído, relativa à realização do evento “Procissão 
de velas e procissão em honra do senhor dos 
Passos”, realizado nos dias 17 e 18 de março de 
2018, no valor de €34,89 (trinta e quatro euros 
e oitenta e nove cêntimos), solicitado pela Jun-
ta de Freguesia de Avintes.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “FEsTA Em hoNrA Do sE-
Nhor rEssUsCITADo E DA sENhorA Dos 
rEmÉDIos”, rEALIZADo DE 23 DE mArço A 
08 DE ABrIL DE 2018, No vALor DE €348,90 
(TrEZENTos E QUArENTA E oITo EUros 
E NovENTA CÊNTImos), soLICITADo PELA 
JUNTA DE FrEGUEsIA DE ArCoZELo
EDoC/2018/16229
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº174, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
19.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
taxas devidas pela emissão da licença especial 
de ruído, relativa à realização do evento “Festa 
em honra do senhor ressuscitado e da senhora 
dos remédios”, realizado de 23 de março a 08 
de abril de 2018, no valor de €348,90 (trezentos 
e quarenta e oito euros e noventa cêntimos), 
solicitado pela Junta de Freguesia de Arcozelo.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 

TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICEN-
çA EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALI-
ZAçÃo Do EvENTo “FEsTA Em hoNrA Do 
sENhor Dos AFLITos E DA NossA sENho-
rA DA LAPA”, rEALIZADo Nos DIAs 18, 19 E 
20 DE mAIo DE 2018, No vALor DE €147,90 
(CENTo E QUArENTA E sETE EUros E No-
vENTA CÊNTImos), soLICITADo PELA UNIÃo 
DE FrEGUEsIAs DE sANDIm, oLIvAL, LEvEr 
E CrEsTUmA
EDoC/2018/26279
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº175, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
19.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
taxas devidas pela emissão da licença especial 
de ruído, relativa à realização do evento “Fes-
ta em honra do senhor dos Aflitos e da Nossa 
senhora da Lapa”, realizado nos dias 18, 19 e 
20 de maio de 2018, no valor de €147,90 (cento 
e quarenta e sete euros e noventa cêntimos), 
solicitado pela União de Freguesias de sandim, 
olival, Lever e Crestuma.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICEN-
çA EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEA-
LIZAçÃo Do EvENTo “FEsTAs Em hoNrA 
DE sÃo CrIsTÓvÃo E sANTo ANTÓNIo DE 
ALhEIrAs”, rEALIZADo DE 27 A 30 DE JU-
Lho DE 2018, No vALor DE €161,90 (CENTo 
E sEssENTA E Um EUros E NovENTA CÊNTI-
mos), soLICITADo PELA FÁBrICA DA IGrEJA 
PAroQUIAL DE sÃo PEDro DE PEDroso
EDoC/2018/34829
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº176, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
19.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
taxas devidas pela emissão da licença especial 
de ruído, relativa à realização do evento “Festas 
em honra de são Cristóvão e santo António de 
Alheiras”, realizado de 27 a 30 de julho de 2018, 
no valor de €161,90 (cento e sessenta e um eu-
ros e noventa cêntimos), solicitado pela Fábrica 
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da Igreja Paroquial de são Pedro de Pedroso.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICEN-
çA EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALI-
ZAçÃo Do EvENTo “FEsTA Em hoNrA Do 
DIvINo sALvADor”, A rEALIZAr Nos DIAs 
06, 11 E 12 DE AGosTo DE 2018, No vALor DE 
€147,90 (CENTo E QUArENTA E sETE EUros 
E NovENTA CÊNTImos), soLICITADo PELA 
FÁBrICA DA IGrEJA PAroQUIAL DA FrE-
GUEsIA DE vILAr DE ANDorINho
EDoC/2018/48646
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº177, apenas no original.
Despacho do sr. vice-Presidente: “À Câmara. 
31.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
taxas devidas pela emissão da licença especial 
de ruído, relativa à realização do evento “Fes-
ta em honra do Divino salvador”, a realizar nos 
dias 06, 11 e 12 de agosto de 2018, no valor de 
€147,90 (cento e quarenta e sete euros e noven-
ta cêntimos), solicitado pela Fábrica da Igreja 
Paroquial da Freguesia de vilar de Andorinho.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE TA-
XAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICENçA Es-
PECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZAçÃo 
Do EvENTo “CoNCENTrAçÃo moTArD”, A 
rEALIZAr Nos DIAs 11 E 12 DE AGosTo DE 
2018, No vALor DE €211,39 (DUZENTos E 
oNZE EUros E TrINTA E NovE CÊNTImos), 
soLICITADo PELA JUNTA DE FrEGUEsIA DE 
AvINTEs
EDoC/2018/47074
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº178, apenas no original.
Despacho do sr. vice-Presidente: “À Câmara. 
31.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
taxas devidas pela emissão da licença especial 
de ruído, relativa à realização do evento “Con-
centração motard”, a realizar nos dias 11 e 12 de 
agosto de 2018, no valor de €211,39 (duzentos e 
onze euros e trinta e nove cêntimos), solicitado 
pela Junta de Freguesia de Avintes.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 

TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “ProCIssÃo Em hoNrA DE 
s. vICENTE”, rEALIZADo No DIA 29 DE JU-
Lho DE 2018, No vALor DE €26,89 (vINTE E 
sEIs EUros E oITENTA E NovE CÊNTImos), 
soLICITADo PELA UNIÃo DE FrEGUEsIAs DE 
GrIJÓ E sErmoNDE
EDoC/2018/48021
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº179, apenas no original.
Despacho do sr. vice-Presidente: “À Câmara. 
31.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença es-
pecial de ruído, relativa à realização do evento 
“Procissão em honra de s. vicente”, realizado 
no dia 29 de julho de 2018, no valor de €26,89 
(vinte e seis euros e oitenta e nove cêntimos), 
solicitado pela União de Freguesias de Grijó e 
sermonde.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICEN-
çA EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALI-
ZAçÃo Do EvENTo “ProCIssÃo Em hoNrA 
Do CorPo DE DEUs”, rEALIZADo No DIA 31 
DE mAIo DE 2018, No vALor DE €26,89 (vIN-
TE E sEIs EUros E oITENTA E NovE CÊNTI-
mos), soLICITADo PELA FÁBrICA DA IGrEJA 
PAroQUIAL DE sÃo PEDro DE PEDroso
EDoC/2018/28651
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº180, apenas no original.
Despacho do sr. vice-Presidente: “À Câmara. 
31.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de ta-
xas devidas pela emissão da licença especial de 
ruído, relativa à realização do evento “Procissão 
em honra do Corpo de Deus”, realizado no dia 
31 de maio de 2018, no valor de €26,89 (vinte e 
seis euros e oitenta e nove cêntimos), solicitado 
pela Fábrica da Igreja Paroquial de são Pedro 
de Pedroso.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICEN-
çA EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALI-
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ZAçÃo Do EvENTo “FEsTAs Em hoNrA DE 
sÃo TIAGo E sANTA APoLÓNIA”, rEALIZA-
Do Nos DIAs 27, 28, 29, 30 E 31 DE JULho DE 
2018, No vALor DE €175,90 (CENTo E sETEN-
TA E CINCo EUros E NovENTA CÊNTImos), 
soLICITADo PELA UNIÃo DE FrEGUEsIAs DE 
sANDIm, oLIvAL, LEvEr E CrEsTUmA
EDoC/2018/42443
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº181, apenas no original.
Despacho do sr. vice-Presidente: “À Câmara. 
31.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
taxas devidas pela emissão da licença especial 
de ruído, relativa à realização do evento “Fes-
tas em honra de são Tiago e santa Apolónia”, 
realizado nos dias 27, 28, 29, 30 e 31 de julho 
de 2018, no valor de €175,90 (cento e setenta 
e cinco euros e noventa cêntimos), solicitado 
pela União de Freguesias de sandim, olival, Le-
ver e Crestuma.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICEN-
çA EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALI-
ZAçÃo Do EvENTo “FEsTA DE sÃo JoÃo”, 
rEALIZADo DE 16 A 25 DE JUNho DE 2018, 
No vALor DE €247,90 (DUZENTos E QUA-
rENTA E sETE EUros E NovENTA CÊNTI-
mos), soLICITADo PELA JUNTA DE FrEGUE-
sIA DE CANELAs
EDoC/2018/32478
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº182, apenas no original.
Despacho do sr. vice-Presidente: “À Câmara. 
31.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença es-
pecial de ruído, relativa à realização do evento 
“Festa de são João”, realizado de 16 a 25 de 
junho de 2018, no valor de €247,90 (duzentos 
e quarenta e sete euros e noventa cêntimos), 
solicitado pela Junta de Freguesia de Canelas.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “sEmANA CULTUrAL”, rEA-

LIZADo DE 02 A 08 DE JULho DE 2018, No 
vALor DE €596,39 (QUINhENTos E NovEN-
TA E sEIs EUros E TrINTA E NovE CÊNTI-
mos), soLICITADo PELA JUNTA DE FrEGUE-
sIA DE s. FÉLIX DA mArINhA
EDoC/2018/36827
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº183, apenas no original.
Despacho do sr. vice-Presidente: “À Câmara. 
31.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de ta-
xas devidas pela emissão da licença especial de 
ruído, relativa à realização do evento “semana 
Cultural”, realizado de 02 a 08 de julho de 2018, 
no valor de €596,39 (quinhentos e noventa e 
seis euros e trinta e nove cêntimos), solicitado 
pela Junta de Freguesia de s. Félix da marinha.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICEN-
çA EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALI-
ZAçÃo Do EvENTo “FEsTAs Em hoNrA DE 
sÃo TIAGo DE oLIvEIrA Do DoUro”, rEA-
LIZADo DE 19 A 23 DE JULho DE 2018, No 
vALor DE €182,90 (CENTo E oITENTA E DoIs 
EUros E NovENTA CÊNTImos), soLICITADo 
PELA FÁBrICA DA IGrEJA PAroQUIAL DE 
oLIvEIrA Do DoUro
EDoC/2018/40654
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº184, apenas no original.
Despacho do sr. vice-Presidente: “À Câmara. 
31.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença es-
pecial de ruído, relativa à realização do evento 
“Festas em honra de são Tiago de oliveira do 
Douro”, realizado de 19 a 23 de julho de 2018, 
no valor de €182,90 (cento e oitenta e dois eu-
ros e noventa cêntimos), solicitado pela Fábrica 
da Igreja Paroquial de oliveira do Douro.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “ArCo ÍrIs rUN”, rEALI-
ZADo No DIA 01 DE JULho DE 2018, No vA-
Lor DE €53,89 (CINQUENTA E TrÊs EUros 
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E oITENTA E NovE CÊNTImos), soLICITADo 
PELA JUNTA DE FrEGUEsIA DE ArCoZELo
EDoC/2018/42334
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº185, apenas no original.
Despacho do sr. vice-Presidente: “À Câmara. 
31.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença es-
pecial de ruído, relativa à realização do evento 
“Arco Iris run”, realizado no dia 01 de julho de 
2018, no valor de €53,89 (cinquenta e três eu-
ros e oitenta e nove cêntimos), solicitado pela 
Junta de Freguesia de Arcozelo.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICEN-
çA EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALI-
ZAçÃo Do EvENTo “FEsTAs Em hoNrA DE 
NossA sENhorA DA sAÚDE”, A rEALIZAr 
DE 11 A 16 DE AGosTo DE 2018, No vALor DE 
€189,90 (CENTo E oITENTA E NovE EUros 
E NovENTA CÊNTImos), soLICITADo PELA 
CoNFrArIA NossA sENhorA DA sAÚDE
EDoC/2018/45789
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº186, apenas no original.
Despacho do sr. vice-Presidente: “À Câmara. 
31.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença es-
pecial de ruído, relativa à realização do evento 
“Festas em honra de Nossa senhora da saúde”, 
a realizar de 11 a 16 de agosto de 2018, no valor 
de €189,90 (cento e oitenta e nove euros e no-
venta cêntimos), solicitado pela Confraria Nos-
sa senhora da saúde.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE TA-
XAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICENçA Es-
PECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZAçÃo 
Do EvENTo “ProCIssÃo DE vELAs”, rEALI-
ZADo No DIA 15 DE mAIo DE 2018, No vALor 
DE €26,89 (vINTE E sEIs EUros E oITENTA E 
NovE CÊNTImos), soLICITADo PELA UNIÃo 
DE FrEGUEsIAs DE sANDIm, oLIvAL, LEvEr 
E CrEsTUmA
EDoC/2018/29044

Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº187, apenas no original.
Despacho do sr. vice-Presidente: “À Câmara. 
31.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de ta-
xas devidas pela emissão da licença especial de 
ruído, relativa à realização do evento “Procissão 
de velas”, realizado no dia 15 de maio de 2018, 
no valor de €26,89 (vinte e seis euros e oitenta 
e nove cêntimos), solicitado pela União de Fre-
guesias de sandim, olival, Lever e Crestuma.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “ANGArIAçÃo DE FUNDos 
PArA A ComIssÃo DE FEsTAs Em hoNrA 
Do sENhor Dos AFLITos”, rEALIZADo Nos 
DIAs 28 E 29  DE JULho DE 2018, No vALor 
DE €67,78 (sEssENTA E sETE EUros E sE-
TENTA E oITo CÊNTImos), soLICITADo PELA 
JUNTA DE FrEGUEsIA DE CANELAs
EDoC/2018/48061
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº188, apenas no original.
Despacho do sr. vice-Presidente: “À Câmara. 
31.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença es-
pecial de ruído, relativa à realização do evento 
“Angariação de fundos para a Comissão de Fes-
tas em honra do senhor dos Aflitos”, realizado 
nos dias 28 e 29 de julho de 2018, no valor de 
€67,78 (sessenta e sete euros e setenta e oito 
cêntimos), solicitado pela Junta de Freguesia 
de Canelas.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “ProCIssÃo DE ENCEr-
rAmENTo Do mÊs DE mArIA”, rEALIZADo 
No DIA 30 DE mAIo DE 2018, No vALor DE 
€26,89 (vINTE E sEIs EUros E oITENTA E 
NovE CÊNTImos), soLICITADo PELA PArÓ-
QUIA DE s. JoÃo BAPTIsTA DE CANELAs
EDoC/2018/24901
Foi presente o documento referido em epígra-



55

 nº 94 | agosto 2018 | Boletim municipal

cÂmaRa municipal

fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº189, apenas no original.
Despacho do sr. vice-Presidente: “À Câmara. 
31.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença es-
pecial de ruído, relativa à realização do evento 
“Procissão de encerramento do mês de maria”, 
realizado no dia 30 de maio de 2018, no valor 
de €26,89 (vinte e seis euros e oitenta e nove 
cêntimos), solicitado pela Paróquia de s. João 
Baptista de Canelas.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “ComEmorAçÕEs DE 112º 
ANIvErsÁrIo DA CorPorAçÃo”, rEALIZA-
Do No DIA 20 DE mAIo DE 2018, No vALor 
DE €81,89 (oITENTA E Um EUros E oITEN-
TA E NovE CÊNTImos), soLICITADo PELos 
BomBEIros voLUNTÁrIos DE CoImBrÕEs
EDoC/2018/27278
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº190, apenas no original.
Despacho do sr. vice-Presidente: “À Câmara. 
31.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença es-
pecial de ruído, relativa à realização do evento 
“Comemorações de 112º Aniversário da Corpo-
ração”, realizado no dia 20 de maio de 2018, no 
valor de €81,89 (oitenta e um euros e oitenta 
e nove cêntimos), solicitado pelos Bombeiros 
voluntários de Coimbrões.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE TA-
XAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICENçA Es-
PECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZAçÃo 
Do EvENTo “FEsTIvAL DE CAvAQUINhos”, 
rEALIZADo Nos DIAs 14 E 15 DE JULho DE 
2018, No vALor DE €67,78 (sEssENTA E sETE 
EUros E sETENTA E oITo CÊNTImos), soLI-
CITADo PELA JUNTA DE FrEGUEsIA DE CA-
NELAs
EDoC/2018/41575
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº191, apenas no original.

Despacho do sr. vice-Presidente: “À Câmara. 
31.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de ta-
xas devidas pela emissão da licença especial de 
ruído, relativa à realização do evento “Festival 
de Cavaquinhos”, realizado nos dias 14 e 15 de 
julho de 2018, no valor de €67,78 (sessenta e 
sete euros e setenta e oito cêntimos), solicitado 
pela Junta de Freguesia de Canelas.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “ProCIssÃo Em hoNrA DE 
sANTo ANTÓNIo”, rEALIZADo No DIA 17 DE 
JUNho DE 2018, No vALor DE €26,89 (vINTE 
E sEIs EUros E oITENTA E NovE CÊNTImos), 
soLICITADo PELA UNIÃo DE FrEGUEsIAs DE 
GrIJÓ E sErmoNDE
EDoC/2018/38497
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº192, apenas no original.
Despacho do sr. vice-Presidente: “À Câmara. 
31.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de ta-
xas devidas pela emissão da licença especial de 
ruído, relativa à realização do evento “Procissão 
em honra de santo António”, realizado no dia 
17 de junho de 2018, no valor de €26,89 (vinte e 
seis euros e oitenta e nove cêntimos), solicitado 
pela União de Freguesias de Grijó e sermonde.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICEN-
çA EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEA-
LIZAçÃo Do EvENTo “APrEsENTAçÃo DE 
GrUPos FoLCLÓrICos”, rEALIZADo No DIA 
17 DE JUNho DE 2018, No vALor DE €52,78 
(CINQUENTA E DoIs EUros E sETENTA E 
oITo CÊNTImos), soLICITADo PELo CENTro 
PoPULAr Dos TrABALhADorEs Do ArEÍ-
Nho DE oLIvEIrA Do DoUro
EDoC/2018/38533
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº193, apenas no original.
Despacho do sr. vice-Presidente: “À Câmara. 
31.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
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aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença es-
pecial de ruído, relativa à realização do even-
to “Apresentação de Grupos Folclóricos”, rea-
lizado no dia 17 de junho de 2018, no valor de 
€52,78 (cinquenta e dois euros e setenta e oito 
cêntimos), solicitado pelo Centro Popular dos 
Trabalhadores do Areinho de oliveira do Douro.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICEN-
çA EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEA-
LIZAçÃo Do EvENTo “XIII FEIrA mEDIEvAL 
DE vILAr DE ANDorINho”, rEALIZADo Nos 
DIAs 08, 09 E 10 DE JULho DE 2018, No vA-
Lor DE €260,39 (DUZENTos E sEssENTA EU-
ros E TrINTA E NovE CÊNTImos), soLICITA-
Do PELA JUNTA DE FrEGUEsIA DE vILAr DE 
ANDorINho
EDoC/2018/27595
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº194, apenas no original.
Despacho do sr. vice-Presidente: “À Câmara. 
31.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de ta-
xas devidas pela emissão da licença especial de 
ruído, relativa à realização do evento “XIII Feira 
medieval de vilar de Andorinho”, realizado nos 
dias 08, 09 e 10 de julho de 2018, no valor de 
€260,39 (duzentos e sessenta euros e trinta e 
nove cêntimos), solicitado pela Junta de Fre-
guesia de vilar de Andorinho.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICEN-
çA EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALI-
ZAçÃo Do EvENTo “ProCIssÃo DA FEsTA 
Do CorPo DE DEUs DE sANDIm”, rEALIZA-
Do No DIA 31 DE mAIo DE 2018, No vALor 
DE €26,89 (vINTE E sEIs EUros E oITENTA E 
NovE CÊNTImos), soLICITADo PELA UNIÃo 
DE FrEGUEsIAs DE sANDIm, oLIvAL, LEvEr 
E CrEsTUmA
EDoC/2018/32179
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº195, apenas no original.
Despacho do sr. vice-Presidente: “À Câmara. 
31.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 

aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
taxas devidas pela emissão da licença especial 
de ruído, relativa à realização do evento “Pro-
cissão da Festa do Corpo de Deus de sandim”, 
realizado no dia 31 de maio de 2018, no valor 
de €26,89 (vinte e seis euros e oitenta e nove 
cêntimos), solicitado pela União de Freguesias 
de sandim, olival, Lever e Crestuma.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “FEsTAs DE vErÃo DE oLI-
vAL”, rEALIZADo Nos DIAs 20, 21, 22, 23 E 
24 DE JULho DE 2018, No vALor DE €109,78 
(CENTo E NovE EUros E sETENTA E oITo 
CÊNTImos), soLICITADo PELA UNIÃo DE 
FrEGUEsIAs DE sANDIm, oLIvAL, LEvEr E 
CrEsTUmA
EDoC/2018/45685
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº196, apenas no original.
Despacho do sr. vice-Presidente: “À Câmara. 
31.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de ta-
xas devidas pela emissão da licença especial de 
ruído, relativa à realização do evento “Festas de 
verão de olival”, realizado nos dias 20, 21, 22, 
23 e 24 de julho de 2018, no valor de €109,78 
(cento e nove euros e setenta e oito cêntimos), 
solicitado pela União de Freguesias de sandim, 
olival, Lever e Crestuma.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “ArrUADo DE ANIvErsÁ-
rIo”, rEALIZADo No DIA 01 DE AGosTo DE 
2018, No vALor DE €25,89 (vINTE E CINCo 
EUros E oITENTA E NovE CÊNTImos), so-
LICITADo PELA soCIEDADE mUsICAL 1º DE 
AGosTo
EDoC/2018/47066
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº197, apenas no original.
Despacho do sr. vice-Presidente: “À Câmara. 
31.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de ta-
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xas devidas pela emissão da licença especial de 
ruído, relativa à realização do evento “Arruado 
de Aniversário”, realizado no dia 01 de agosto 
de 2018, no valor de €25,89 (vinte e cinco euros 
e oitenta e nove cêntimos), solicitado pela so-
ciedade musical 1º de agosto.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “FEsTA Em hoNrA DE sAN-
TA EULÁLIA”, A rEALIZAr DE 17 A 21 DE AGos-
To DE 2018, No vALor DE €175,90 (CENTo E 
sETENTA E CINCo EUros E NovENTA CÊNTI-
mos), soLICITADo PELA FÁBrICA DA IGrEJA 
PAroQUIAL DE oLIvEIrA Do DoUro
EDoC/2018/48330
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº198, apenas no original.
Despacho do sr. vice-Presidente: “À Câmara. 
31.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença es-
pecial de ruído, relativa à realização do evento 
“Festa em honra de santa Eulália”, a realizar de 
17 a 21 de agosto de 2018, no valor de €175,90 
(cento e setenta e cinco euros e noventa cên-
timos), solicitado pela Fábrica da Igreja Paro-
quial de oliveira do Douro.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “ProCIssÃo DE vELAs”, 
rEALIZADo No DIA 12 DE mAIo DE 2018, No 
vALor DE €26,89 (vINTE E sEIs EUros E 
oITENTA E NovE CÊNTImos), soLICITADo 
PELA FÁBrICA DA PArÓQUIA DE sÃo PEDro 
DE vILAr Do PArAÍso
EDoC/2018/28017
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº199, apenas no original.
Despacho do sr. vice-Presidente: “À Câmara. 
31.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de ta-
xas devidas pela emissão da licença especial de 
ruído, relativa à realização do evento “Procissão 
de velas”, realizado no dia 12 de maio de 2018, 

no valor de €26,89 (vinte e seis euros e oitenta 
e nove cêntimos), solicitado pela Fábrica da Pa-
róquia de são Pedro de vilar do Paraíso.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICEN-
çA EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEA-
LIZAçÃo Do EvENTo “CELEBrAçÃo DA 
QUArEsmA”, rEALIZADo Nos mEsEs DE FE-
vErEIro E mArço DE 2018, No vALor DE 
€76,89 (sETENTA E sEIs EUros E oITENTA E 
NovE CÊNTImos), soLICITADo PELA UNIÃo 
DE FrEGUEsIAs DE GrIJÓ E sErmoNDE
EDoC/2018/5638
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº200, apenas no original.
Despacho do sr. vice-Presidente: “À Câmara. 
31.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença es-
pecial de ruído, relativa à realização do evento 
“Celebração da Quaresma”, realizado nos me-
ses de fevereiro e março de 2018, no valor de 
€76,89 (setenta e seis euros e oitenta e nove 
cêntimos), solicitado pela União de Freguesias 
de Grijó e sermonde.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “FEsTIvAL NACIoNAL DE 
FoLCLorE”, rEALIZADo No DIA 28 DE JULho 
DE 2018, No vALor DE €52,78 (CINQUENTA E 
DoIs EUros E sETENTA E oITo CÊNTImos), 
soLICITADo PELo rANCho FoLCLÓrICo DE 
vILAr Do PArAÍso
EDoC/2018/47767
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº201, apenas no original.
Despacho do sr. vice-Presidente: “À Câmara. 
31.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de ta-
xas devidas pela emissão da licença especial de 
ruído, relativa à realização do evento “Festival 
Nacional de Folclore”, realizado no dia 28 de 
julho de 2018, no valor de €52,78 (cinquenta e 
dois euros e setenta e oito cêntimos), solicitado 
pelo rancho Folclórico de vilar do Paraíso.
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PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “ENsAIos DAs mArChAs 
DE sÃo JoÃo”, rEALIZADo Nos DIAs 14, 17 
E 21 DE mAIo E 07, 11 E 14 DE JUNho DE 2018, 
No vALor DE €102,89 (CENTo E DoIs EUros 
E oITENTA E NovE CÊNTImos), soLICITADo 
PELA AssoCIAçÃo DE morADorEs DE vILA 
D’EsTE
EDoC/2018/23123
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº202, apenas no original.
Despacho do sr. vice-Presidente: “À Câmara. 
31.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de ta-
xas devidas pela emissão da licença especial de 
ruído, relativa à realização do evento “Ensaios 
das marchas de são João”, realizado nos dias 
14, 17 e 21 de maio e 07, 11 e 14 de junho de 2018, 
no valor de €102,89 (cento e dois euros e oiten-
ta e nove cêntimos), solicitado pela Associação 
de moradores de vila D’Este.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICEN-
çA EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALI-
ZAçÃo Do EvENTo “ANGArIAçÃo DE FUN-
Dos PArA A rEALIZAçÃo DA FEsTA DE sÃo 
JoÃo E srA. DA GUIA DE TABosA”, rEALIZA-
Do Nos DIAs 04 DE FEvErEIro, 15 DE ABrIL 
E 03 DE JUNho DE 2018, No vALor DE €82,78 
(oITENTA E DoIs EUros E sETENTA E oITo 
CÊNTImos), soLICITADo PELA FÁBrICA DA 
IGrEJA PAroQUIAL DE sÃo PEDro DE PE-
Droso
EDoC/2018/3032
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº203, apenas no original.
Despacho do sr. vice-Presidente: “À Câmara. 
31.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença es-
pecial de ruído, relativa à realização do evento 
“angariação de fundos para a realização da fes-
ta de são João e sra. da Guia de Tabosa”, rea-
lizado nos dias 04 de fevereiro, 15 de abril e 03 

de junho de 2018, no valor de €82,78 (oitenta e 
dois euros e setenta e oito cêntimos), solicitado 
pela Fábrica da Igreja Paroquial de são Pedro 
de Pedroso.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo DE “QUATro ProCIssÕEs DE vELAs”, 
rEALIZADo No DIA 12 DE mAIo DE 2018, No 
vALor DE €26,89 (vINTE E sEIs EUros E 
oITENTA E NovE CÊNTImos), soLICITADo 
PELA JUNTA DE FrEGUEsIA DE AvINTEs
EDoC/2018/26045
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº204, apenas no original.
Despacho do sr. vice-Presidente: “À Câmara. 
31.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
taxas devidas pela emissão da licença especial 
de ruído, relativa à realização de “Quatro pro-
cissões de velas”, realizadas no dia 12 de maio 
de 2018, no valor de €26,89 (vinte e seis euros e 
oitenta e nove cêntimos), solicitado pela Junta 
de Freguesia de Avintes.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICEN-
çA EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALI-
ZAçÃo Do EvENTo “FEsTA DE NossA sE-
NhorA Do PILAr”, A rEALIZAr DE 18 A 21 
DE AGosTo DE 2018, No vALor DE €218,57 
(DUZENTos E DEZoITo EUros E CINQUENTA 
E sETE CÊNTImos), soLICITADo PELA UNIÃo 
DE FrEGUEsIAs DE PErosINho E sErZEDo
EDoC/2018/42552
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº205, apenas no original.
Despacho do sr. vice-Presidente: “À Câmara. 
31.07.2018”
o ponto foi retirado da ordem de trabalhos.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICEN-
çA EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALI-
ZAçÃo Do EvENTo “ProCIssÃo DA FEsTA 
Do CorPo DE DEUs DE LEvEr”, rEALIZADo 
No DIA 31 DE mAIo DE 2018, No vALor DE 
€26,89 (vINTE E sEIs EUros E oITENTA E 
NovE CÊNTImos), soLICITADo PELA UNIÃo 
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DE FrEGUEsIAs DE sANDIm, oLIvAL, LEvEr 
E CrEsTUmA
EDoC/2018/30079
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº206, apenas no original.
Despacho do sr. vice-Presidente: “À Câmara. 
31.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de ta-
xas devidas pela emissão da licença especial de 
ruído, relativa à realização do evento “Procissão 
da festa do Corpo de Deus de Lever”, realizado 
no dia 31 de maio de 2018, no valor de €26,89 
(vinte e seis euros e oitenta e nove cêntimos), 
solicitado pela União de Freguesias de sandim, 
olival, Lever e Crestuma.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “FEsTA Em hoNrA DE Nos-
sA sENhorA DAs NEvEs”, rEALIZADo DE 
03 A 05 DE AGosTo DE 2018, No vALor DE 
€81,78 (oITENTA E Um EUros E sETENTA E 
oITo CÊNTImos), soLICITADo PELA ComIs-
sÃo DE FEsTAs Em hoNrA DA NossA sE-
NhorA DAs NEvEs DE sANDIm
EDoC/2018/36648
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº207, apenas no original.
Despacho do sr. vice-Presidente: “À Câmara. 
31.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
taxas devidas pela emissão da licença especial 
de ruído, relativa à realização do evento “Festa 
em honra de Nossa senhora das Neves”, reali-
zado de 03 a 05 de agosto de 2018, no valor de 
€81,78 (oitenta e um euros e setenta e oito cên-
timos), solicitado pela Comissão de Festas em 
honra da Nossa senhora das Neves de sandim.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “FEsTA Em hoNrA DE Nos-
sA sENhorA Do CArmo”, rEALIZADo Nos 
DIAs 21 E 22 DE JULho DE 2018, No vALor 
DE €133,90 (CENTo E TrINTA E TrÊs EUros 
E NovENTA CÊNTImos), soLICITADo PELA 

FÁBrICA DA IGrEJA PAroQUIAL DA FrE-
GUEsIA DE s. sALvADor DE PErosINho
EDoC/2018/39222
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº208, apenas no original.
Despacho do sr. vice-Presidente: “À Câmara. 
31.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença es-
pecial de ruído, relativa à realização do evento 
“Festa em honra de Nossa senhora do Carmo”, 
realizado nos dias 21 e 22 de julho de 2018, no 
valor de €133,90 (cento e trinta e três euros e 
noventa cêntimos), solicitado pela Fábrica da 
Igreja Paroquial da Freguesia de s. salvador de 
Perosinho.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “FEsTA Em hoNrA DE Nos-
sA sENhorA Dos rEmÉDIos”, A rEALIZAr 
DE 03 A 11 DE sETEmBro DE 2018, No vALor 
DE €231,90 (DUZENTos E TrINTA E Um EU-
ros E NovENTA CÊNTImos), soLICITADo 
PELA UNIÃo DE FrEGUEsIAs DE sANDIm, 
oLIvAL, LEvEr E CrEsTUmA
EDoC/2018/45112
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº209, apenas no original.
Despacho do sr. vice-Presidente: “À Câmara. 
31.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
taxas devidas pela emissão da licença especial 
de ruído, relativa à realização do evento “Festa 
em honra de Nossa senhora dos remédios”, a 
realizar de 03 a 11 de setembro de 2018, no va-
lor de €231,90 (duzentos e trinta e um euros 
e noventa cêntimos), solicitado pela União de 
Freguesias de sandim, olival, Lever e Crestuma.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “ProCIssÃo DE vELAs”, 
rEALIZADo No DIA 26 DE mAIo DE 2018, 
No vALor DE €26,89 (vINTE E sEIs EUros 
E oITENTA E NovE CÊNTImos), soLICITADo 
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PELA FÁBrICA DA IGrEJA PAroQUIAL DE 
sANTA mArIA mADALENA
EDoC/2018/27245
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº210, apenas no original.
Despacho do sr. vice-Presidente: “À Câmara. 
31.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de ta-
xas devidas pela emissão da licença especial de 
ruído, relativa à realização do evento “Procissão 
de velas”, realizado no dia 26 de maio de 2018, 
no valor de €26,89 (vinte e seis euros e oiten-
ta e nove cêntimos), solicitado pela Fábrica da 
Igreja Paroquial de santa maria madalena.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “NoITEs DE vErÃo 2018”, 
rEALIZADo DE 28 DE JULho A 06 DE AGos-
To DE 2018, No vALor DE €285,68 (DUZEN-
Tos E oITENTA E CINCo EUros E sEssENTA 
E oITo CÊNTImos), soLICITADo PELA UNIÃo 
DE FrEGUEsIAs DE GrIJÓ E sErmoNDE
EDoC/2018/45700
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº211, apenas no original.
Despacho do sr. vice-Presidente: “À Câmara. 
31.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de ta-
xas devidas pela emissão da licença especial de 
ruído, relativa à realização do evento “Noites de 
verão 2018”, realizado de 28 de julho a 06 de 
agosto de 2018, no valor de €285,68 (duzentos 
e oitenta e cinco euros e sessenta e oito cên-
timos), solicitado pela União de Freguesias de 
Grijó e sermonde.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “s. FÉLIX DA BIChArADA 5ª 
EDIçÃo”, rEALIZADo No DIA 17 DE JUNho 
DE 2018, No vALor DE €26,89 (vINTE E sEIs 
EUros E oITENTA E NovE CÊNTImos), so-
LICITADo PELA JUNTA DE FrEGUEsIA DE s. 
FÉLIX DA mArINhA
EDoC/2018/24742

Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº212, apenas no original.
Despacho do sr. vice-Presidente: “À Câmara. 
31.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença espe-
cial de ruído, relativa à realização do evento “s. 
Félix da Bicharada 5ª edição”, realizado no dia 
17 de junho de 2018, no valor de €26,89 (vinte e 
seis euros e oitenta e nove cêntimos), solicitado 
pela Junta de Freguesia de s. Félix da marinha.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “FEsTAs DE vErÃo 2018”, 
rEALIZADo No DIA 14 DE JULho DE 2018, No 
vALor DE €52,78 (CINQUENTA E DoIs EUros 
E sETENTA E oITo CÊNTImos), soLICITADo 
PELo sPorTING CLUBE CANDALENsE
EDoC/2018/45132
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº213, apenas no original.
Despacho do sr. vice-Presidente: “À Câmara. 
31.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença es-
pecial de ruído, relativa à realização do evento 
“Festas de verão 2018”, realizado no dia 14 de 
julho de 2018, no valor de €52,78 (cinquenta e 
dois euros e setenta e oito cêntimos), solicitado 
pelo sporting Clube Candalense.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICEN-
çA EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALI-
ZAçÃo Do EvENTo “ProCIssÃo DE vELAs 
DE NossA sENhorA DE FÁTImA”, rEALIZA-
Do No DIA 26 DE mAIo DE 2018, No vALor 
DE €26,89 (vINTE E sEIs EUros E oITENTA E 
NovE CÊNTImos), soLICITADo PELA PArÓ-
QUIA DE sANTo ANDrÉ DE LEvEr
EDoC/2018/27852
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº214, apenas no original.
Despacho do sr. vice-Presidente: “À Câmara. 
31.07.2018”
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Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença es-
pecial de ruído, relativa à realização do evento 
“Procissão de velas de Nossa senhora de Fáti-
ma”, realizado no dia 26 de maio de 2018, no 
valor de €26,89 (vinte e seis euros e oitenta 
e nove cêntimos), solicitado pela Paróquia de 
santo André de Lever.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “FEsTA Em hoNrA DE Nos-
sA sENhorA Do moNTE E mÁrTIr sÃo sE-
BAsTIÃo”, rEALIZADo Nos DIAs 05, 06, 07 E 
08 DE ABrIL DE 2018, No vALor DE €161,90 
(CENTo E sEssENTA E Um EUros E NovEN-
TA CÊNTImos), soLICITADo PELA FÁBrICA 
DA IGrEJA PAroQUIAL DE sÃo PEDro DE 
PEDroso
EDoC/2018/16417
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº215, apenas no original.
Despacho do sr. vice-Presidente: “À Câma-
ra.31.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
taxas devidas pela emissão da licença especial 
de ruído, relativa à realização do evento  “Festa 
em honra de Nossa senhora do monte e mártir 
são sebastião”, realizado nos dias 05, 06, 07 e 
08 de abril de 2018, no valor de €161,90 (cento 
e sessenta e um euros e noventa cêntimos), so-
licitado pela Fábrica da Igreja Paroquial de são 
Pedro de Pedroso, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “ANGArIAçÃo DE FUNDos 
PArA A ComIssÃo DE FEsTAs Em hoNrA DA 
NossA sENhorA Dos rEmÉDIos”, rEALIZA-
Do Nos DIAs 23 E 24 DE JUNho DE 2018, No 
vALor DE €67,78 (sEssENTA E sETE EUros 
E sETENTA E oITo CÊNTImos), soLICITADo 
PELA UNIÃo DE FrEGUEsIAs DE sANDIm, 
oLIvAL, LEvEr E CrEsTUmA
EDoC/2018/39450
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 

nº216, apenas no original.
Despacho do sr. vice-Presidente: “À Câma-
ra.31.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
taxas devidas pela emissão da licença especial 
de ruído, relativa à realização do evento “An-
gariação de Fundos para a Comissão de Festas 
em honra da Nossa senhora dos remédios”, 
realizado nos dias 23 e 24 de junho de 2018, 
no valor de €67,78 (sessenta e sete euros e se-
tenta e oito cêntimos), solicitado pela União de 
Freguesias de sandim, olival, Lever e Crestuma, 
nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “8ª mArAToNA BTT BroA 
D’AvINTEs”, rEALIZADo No DIA 15 DE JULho 
DE 2018, No vALor DE €79,78 (sETENTA E 
NovE EUros E sETENTA E oITo CÊNTImos), 
soLICITADo PELA JUNTA DE FrEGUEsIA DE 
AvINTEs
EDoC/2018/43182
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº217, apenas no original.
Despacho do sr. vice-Presidente: “À Câma-
ra.31.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença espe-
cial de ruído, relativa à realização do evento “8ª 
maratona BTT Broa D’Avintes”, realizado no dia 
15 de julho de 2018, no valor de €79,78 (setenta 
e nove euros e setenta e oito cêntimos), solici-
tado pela Junta de Freguesia de Avintes, nos 
termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE TA-
XAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICENçA Es-
PECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZAçÃo 
Do EvENTo “FEsTA DE NossA sENhorA Do 
PILAr”, A rEALIZAr Nos DIAs 18, 19, 20 E 21 
DE AGosTo DE 2018, No vALor DE €161,90 
(CENTo E sEssENTA E Um EUros E NovEN-
TA CÊNTImos), soLICITADo PELA UNIÃo DE 
FrEGUEsIAs DE PErosINho E sErZEDo
EDoC/2018/42744
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
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nº218, apenas no original.
Despacho do sr. vice-Presidente: “À Câma-
ra.31.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença es-
pecial de ruído, relativa à realização do even-
to “Festa de Nossa senhora do Pilar”, a realizar 
nos dias 18, 19, 20 e 21 de agosto de 2018, no 
valor de €161,90 (cento e sessenta e um euros 
e noventa cêntimos), solicitado pela União de 
Freguesias de Perosinho e serzedo, nos termos 
informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE TA-
XAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICENçA Es-
PECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZAçÃo 
Do EvENTo “mArChAs sANJoANINAs DE 
sANDIm”, rEALIZADo No DIA 16 DE JUNho 
DE 2018, No vALor DE €52,78 (CINQUENTA E 
DoIs EUros E sETENTA E oITo CÊNTImos), 
soLICITADo PELA UNIÃo DE FrEGUEsIAs DE 
sANDIm, oLIvAL, LEvEr E CrEsTUmA
EDoC/2018/23416
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº219, apenas no original.
Despacho do sr. vice-Presidente: “À Câma-
ra.31.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de ta-
xas devidas pela emissão da licença especial de 
ruído, relativa à realização do evento “marchas 
sanjoaninas de sandim”, realizado no dia 16 de 
junho de 2018, no valor de €52,78 (cinquenta e 
dois euros e setenta e oito cêntimos), solicitado 
pela união de freguesias de sandim, olival, Le-
ver e Crestuma, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICEN-
çA EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEA-
LIZAçÃo Do EvENTo “sErZEDo CULTUrAL 
2018”, rEALIZADo DE 27 DE JULho A 04 
DE AGosTo DE 2018, No vALor DE €181,78 
(CENTo E oITENTA E Um EUros E sETENTA 
E oITo CÊNTImos), soLICITADo PELA UNIÃo 
DE FrEGUEsIAs DE sErZEDo E PErosINho
EDoC/2018/46014
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº220, apenas no original.

Despacho do sr. vice-Presidente: “À Câma-
ra.31.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
taxas devidas pela emissão da licença especial 
de ruído, relativa à realização do evento “serze-
do Cultural 2018”, realizado de 27 de julho a 04 
de agosto de 2018, no valor de €181,78 (cento e 
oitenta e um euros e setenta e oito cêntimos), 
solicitado pela União de Freguesias de serzedo 
e Perosinho, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “FEsTAs Em hoNrA Do sE-
Nhor Do TrIUNFo - ArNELAs”, A rEALIZAr 
DE 17 A 21 DE AGosTo DE 2018, No vALor DE 
€175,90 (CENTo E sETENTA E CINCo EUros 
E NovENTA CÊNTImos), soLICITADo PELA 
UNIÃo DE FrEGUEsIAs DE sANDIm, oLIvAL, 
LEvEr E CrEsTUmA
EDoC/2018/46889
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº221, apenas no original.
Despacho do sr. vice-Presidente: “À Câma-
ra.31.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença es-
pecial de ruído, relativa à realização do evento 
“Festas em honra do senhor do Triunfo - Arne-
las”, a realizar de 17 a 21 de agosto de 2018, no 
valor de €175,90 (cento e setenta e cinco euros 
e noventa cêntimos), solicitado pela União de 
Freguesias de sandim, olival, Lever e Crestuma, 
nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “3º rAIL DE CANELAs”, rEA-
LIZADo No DIA 10 DE sETEmBro DE 2017, No 
vALor DE €52,78 (CINQUENTA E DoIs EUros 
E sETENTA E oITo CÊNTImos), soLICITADo 
PELA JUNTA DE FrEGUEsIA DE CANELAs
EDoC/2017/46323
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº222, apenas no original.
Despacho do sr. vice-Presidente: “À Câma-
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ra.31.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença espe-
cial de ruído, relativa à realização do evento “3º 
rail de Canelas”, realizado no dia 10 de setem-
bro de 2017, no valor de €52,78 (cinquenta e 
dois euros e setenta e oito cêntimos), solicitado 
pela Junta de Freguesia de Canelas, 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”, rEALIZADo 
No DIA 30 DE mAIo DE 2018, No vALor DE 
€26,89 (vINTE E sEIs EUros E oITENTA E 
NovE CÊNTImos), soLICITADo PELA UNIÃo 
DE FrEGUEsIAs DE GrIJÓ E sErmoNDE
EDoC/2018/34048
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº223, apenas no original.
Despacho do sr. vice-Presidente: “À Câma-
ra.31.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença es-
pecial de ruído, relativa à realização do even-
to “Procissão”, realizado no dia 30 de maio de 
2018, no valor de €26,89 (vinte e seis euros e 
oitenta e nove cêntimos), solicitado pela União 
de Freguesias de Grijó e sermonde, nos termos 
informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICEN-
çA EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALI-
ZAçÃo Do EvENTo “1º CoNvÍvIo moTArD”, 
rEALIZADo Nos DIAs 14 E 15 DE JULho DE 
2018, No vALor DE €197,39 (CENTo E No-
vENTA E sETE EUros E TrINTA E NovE CÊN-
TImos), soLICITADo PELA JUNTA DE FrE-
GUEsIA DE s. FÉLIX DA mArINhA
EDoC/2018/34288
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº224, apenas no original.
Despacho do sr. vice-Presidente: “À Câma-
ra.31.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 

de taxas devidas pela emissão da licença espe-
cial de ruído, relativa à realização do evento “1º 
Convívio motard”, realizado nos dias 14 e 15 de 
julho de 2018, no valor de €197,39 (cento e no-
venta e sete euros e trinta e nove cêntimos), 
solicitado pela Junta de Freguesia de s. Félix 
da marinha, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “FEsTIvAL DE FoLCLorE”, 
rEALIZADo No DIA 07 DE JULho DE 2018, 
No vALor DE €26,89 (vINTE E sEIs EUros 
E oITENTA E NovE CÊNTImos), soLICITADo 
PELo GrUPo FoLCLÓrICo TrADIçÕEs Do 
BAIXo DoUro
EDoC/2018/32135
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº225, apenas no original.
Despacho do sr. vice-Presidente: “À Câma-
ra.31.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença es-
pecial de ruído, relativa à realização do evento 
“Festival de Folclore”, realizado no dia 07 de ju-
lho de 2018, no valor de €26,89 (vinte e seis eu-
ros e oitenta e nove cêntimos), solicitado pelo 
Grupo Folclórico Tradições do Baixo Douro, nos 
termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICEN-
çA EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALI-
ZAçÃo Do EvENTo “FEsTA Em hoNrA DA 
sENhorA DA horA”, rEALIZADo Nos DIAs 
18, 19 E 20 DE mAIo DE 2018, No vALor DE 
€81,78 (oITENTA E Um EUros E sETENTA E 
oITo CÊNTImos), soLICITADo PELA UNIÃo 
DE FrEGUEsIAs DE PEDroso E sEIXEZELo
EDoC/2018/29749
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº226, apenas no original.
Despacho do sr. vice-Presidente: “À Câma-
ra.31.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de ta-
xas devidas pela emissão da licença especial de 
ruído, relativa à realização do evento “Festa em 
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honra da senhora da hora”, realizado nos dias 
18, 19 e 20 de maio de 2018, no valor de €81,78 
(oitenta e um euros e setenta e oito cêntimos), 
solicitado pela União de Freguesias de Pedroso 
e seixezelo, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “AçÃo soLIDÁrIA A FAvor 
DA AssoCIAçÃo sENhorEs BIChINhos”, 
rEALIZADo No DIA 29 DE JULho DE 2018, 
No vALor DE €26,89 (vINTE E sEIs EUros 
E oITENTA E NovE CÊNTImos), soLICITADo 
PELo movImENTo DE CIDADÃos Por GAIA
EDoC/2018/48101
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº227, apenas no original.
Despacho do sr. vice-Presidente: “À Câma-
ra.31.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença es-
pecial de ruído, relativa à realização do evento 
“Ação solidária a favor da Associação senho-
res bichinhos”, realizado no dia 29 de julho de 
2018, no valor de €26,89 (vinte e seis euros e 
oitenta e nove cêntimos), solicitado pelo movi-
mento de Cidadãos por Gaia em parceria com 
a Associação senhores Bichinhos, nos termos 
informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “ProCIssÃo DE vIA sA-
CrA”, rEALIZADo No DIA 15 DE mArço DE 
2018, No vALor DE €25,89 (vINTE E CINCo 
EUros E oITENTA E NovE CÊNTImos), soLI-
CITADo PELA AssoCIAçÃo CENTro mArIA 
DE NAZArÉ
EDoC/2018/8173
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº228, apenas no original.
Despacho do sr. vice-Presidente: “À Câma-
ra.31.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença es-
pecial de ruído, relativa à realização do evento 

“Procissão de via sacra”, realizado no dia 15 de 
março de 2018, no valor de €25,89 (vinte e cin-
co euros e oitenta e nove cêntimos), solicitado 
pela Associação Centro maria de Nazaré, nos 
termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “FEsTA Em hoNrA DE sÃo 
JoÃo E sENhorA DA GUIA”, rEALIZADo DE 
24 DE JUNho A 03 DE JULho DE 2018, No 
vALor DE €161,90 (CENTo E sEssENTA E Um 
EUros E NovENTA CÊNTImos), soLICITADo 
PELA FÁBrICA DA IGrEJA PAroQUIAL DE 
sÃo PEDro DE PEDroso
EDoC/2018/33302
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº229, apenas no original.
Despacho do sr. vice-Presidente: “À Câma-
ra.31.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
taxas devidas pela emissão da licença especial 
de ruído, relativa à realização do evento “Festa 
em honra de são João e senhora da Guia”, rea-
lizado de 24 de junho a 03 de julho de 2018, no 
valor de €161,90 (cento e sessenta e um euros 
e noventa cêntimos), solicitado pela Fábrica da 
Igreja Paroquial de são Pedro de Pedroso, nos 
termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “ANGArIAçÃo DE FUNDos 
PArA As FEsTAs Em hoNrA DE sÃo JosÉ”, 
rEALIZADo Nos DIAs 18 E 19 DE mArço, 25 
DE ABrIL E 01 DE mAIo DE 2018, No vALor 
DE €96,78 (NovENTA E sEIs EUros E sE-
TENTA E oITo CÊNTImos), soLICITADo Por 
hENrIQUE sANTos GomEs Em rEPrEsEN-
TAçÃo DA ComIssÃo DE FEsTAs Em hoNrA 
DE s. JosÉ
EDoC/2018/11989
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº230, apenas no original.
Despacho do sr. vice-Presidente: “À Câma-
ra.31.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
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aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
taxas devidas pela emissão da licença especial 
de ruído, relativa à realização do evento “Anga-
riação de Fundos para as Festas em honra de 
são José”, realizado nos dias 18 e 19 de março, 
25 de abril e 01 de maio de 2018, no valor de 
€96,78 (noventa e seis euros e setenta e oito 
cêntimos), solicitado por henrique santos Go-
mes em representação da Comissão de Festas 
em honra de s. José, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “ProvA DE CICLIsmo: Tro-
FÉU JoAQUIm LEITE, 1ª ProvA DA TAçA DE 
PorTUGAL CADETEs 2018 – FAsE INTEr-rE-
GIoNAL – ZoNA A”, rEALIZADo No DIA 25 DE 
mArço DE 2018, No vALor DE €53,89 (CIN-
QUENTA E TrÊs EUros E oITENTA E NovE 
CÊNTImos), soLICITADo PELo CENTro CUL-
TUrAL DEsPorTIvo (CCD) ArCA DE NoÉ
EDoC/2018/10233
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº231, apenas no original.
Despacho do sr. vice-Presidente: “À Câma-
ra.31.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença es-
pecial de ruído, relativa à realização do even-
to “Prova de Ciclismo: Troféu Joaquim Leite, 1ª 
Prova da Taça de Portugal Cadetes 2018 – fase 
Inter-regional – zona a”, realizado no dia 25 de 
março de 2018, no valor de €53,89 (cinquenta e 
três euros e oitenta e nove cêntimos), solicitado 
pelo Centro Cultural Desportivo (CCD) Arca de 
Noé, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICEN-
çA EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEA-
LIZAçÃo Do EvENTo “DEsFILE DE CArNA-
vAL”, rEALIZADo No DIA 11 DE FEvErEIro 
DE 2018, No vALor DE €52,78 (CINQUENTA E 
DoIs EUros E sETENTA E oITo CÊNTImos), 
soLICITADo PELA UNIÃo DE FrEGUEsIAs DE 
sANDIm, oLIvAL, LEvEr E CrEsTUmA
EDoC/2018/5243
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 

nº232, apenas no original.
Despacho do sr. vice-Presidente: “À Câma-
ra.31.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de ta-
xas devidas pela emissão da licença especial de 
ruído, relativa à realização do evento “Desfile 
de Carnaval”, realizado no dia 11 de fevereiro de 
2018, no valor de €52,78 (cinquenta e dois eu-
ros e setenta e oito cêntimos), solicitado pela 
União de Freguesias de sandim, olival, Lever e 
Crestuma, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICEN-
çA EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALI-
ZAçÃo Do EvENTo “mArChAs DE sANTo 
ANTÓNIo DE BrITo”, rEALIZADo DE 08 A 
14 DE JUNho DE 2018, No vALor DE €137,78 
(CENTo E TrINTA E sETE EUros E sETENTA 
E oITo CÊNTImos), soLICITADo PELA JUNTA 
DE FrEGUEsIA DE s. FÉLIX DA mArINhA
EDoC/2018/30595
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº233, apenas no original.
Despacho do sr. vice-Presidente: “À Câma-
ra.31.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de ta-
xas devidas pela emissão da licença especial de 
ruído, relativa à realização do evento “marchas 
de santo António de Brito”, realizado de 08 a 
14 de junho de 2018, no valor de €137,78 (cento 
e trinta e sete euros e setenta e oito cêntimos), 
solicitado pela Junta de Freguesia de s. Félix 
da marinha, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICEN-
çA EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALI-
ZAçÃo Do EvENTo “DEsFILE DE mArChAs 
sANJoANINAs DE mAFAmUDE E vILAr Do 
PArAÍso”, rEALIZADo Nos DIAs 17 E 24 DE 
JUNho DE 2018, No vALor DE €67,78 (sEs-
sENTA E sETE EUros E sETENTA E oITo 
CÊNTImos), soLICITADo PELA UNIÃo DE 
FrEGUEsIAs DE mAFAmUDE E vILAr Do PA-
rAÍso
EDoC/2018/25443
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
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nº234, apenas no original.
Despacho do sr. vice-Presidente: “À Câma-
ra.31.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença es-
pecial de ruído, relativa à realização do evento 
“Desfile de marchas sanjoaninas de mafamude 
e vilar do Paraíso”, realizado nos dias 17 e 24 de 
junho de 2018, no valor de €67,78 (sessenta e 
sete euros e setenta e oito cêntimos), solicitado 
pela União de Freguesias de mafamude e vilar 
do Paraíso, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “ANGArIAçÃo DE FUNDos 
PArA As FEsTAs Em hoNrA DE sÃo mArTI-
Nho”, rEALIZADo E A rEALIZAr Nos DIAs 
04 DE mArço, 08 DE ABrIL, 06 DE mAIo, 03 
DE JUNho, 08 DE JULho, 05 DE AGosTo, 02 
DE sETEmBro E 07 DE oUTUBro DE 2018, 
No vALor DE €157,78 (CENTo E CINQUENTA 
E sETE EUros E sETENTA E oITo CÊNTImos), 
soLICITADo PELA UNIÃo DE FrEGUEsIAs DE 
sANDIm, oLIvAL, LEvEr E CrEsTUmA
EDoC/2018/9835
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº235, apenas no original.
Despacho do sr. vice-Presidente: “À Câma-
ra.31.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
taxas devidas pela emissão da licença especial 
de ruído, relativa à realização do evento “Anga-
riação de Fundos para as Festas em honra de 
são martinho”, realizado e a realizar nos dias 04 
de março, 08 de abril, 06 de maio, 03 de junho, 
08 de julho, 05 de agosto, 02 de setembro e 07 
de outubro de 2018, no valor de €157,78 (cento 
e cinquenta e sete euros e setenta e oito cên-
timos), solicitado pela União de Freguesias de 
sandim, olival, Lever e Crestuma, nos termos 
informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “FEsTIvIDADEs Em hoN-
rA DE s. sEBAsTIÃo E s. BrÁs”, rEALIZADo 

Nos DIAs 03 E 04 DE FEvErEIro DE 2018, 
No vALor DE €101,01 (CENTo E Um EUros E 
Um CÊNTImos), soLICITADo PELA UNIÃo DE 
FrEGUEsIAs DE GULPILhArEs E vALADArEs
EDoC/2018/5512
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº236, apenas no original.
Despacho do sr. vice-Presidente: “À Câma-
ra.31.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença es-
pecial de ruído, relativa à realização do even-
to “Festividades em honra de s. sebastião e s. 
Brás”, realizado nos dias 03 e 04 de fevereiro 
de 2018, no valor de €101,01 (cento e um euros 
e um cêntimos), solicitado pela União de Fre-
guesias de Gulpilhares e valadares, nos termos 
informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICEN-
çA EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALI-
ZAçÃo Do EvENTo “CorTEJo Do mENINo”, 
rEALIZADo No DIA 28 DE JANEIro DE 2018, 
No vALor DE €26,89 (vINTE E sEIs EUros 
E oITENTA E NovE CÊNTImos), soLICITADo 
PELA PArÓQUIA DE CANELAs
EDoC/2018/4722
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº237, apenas no original.
Despacho do sr. vice-Presidente: “À Câma-
ra.31.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de ta-
xas devidas pela emissão da licença especial de 
ruído, relativa à realização do evento “Cortejo 
do menino”, realizado no dia 28 de janeiro de 
2018, no valor de €26,89 (vinte e seis euros e 
oitenta e nove cêntimos), solicitado pela Paró-
quia de Canelas, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICEN-
çA EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALI-
ZAçÃo Do EvENTo “FEsTA Em hoNrA Do 
sENhor DA PEDrA”, rEALIZADo DE 25 A 31 
DE mAIo E 01 A 03 DE JUNho DE 2018, No vA-
Lor DE €227,90 (DUZENTos E vINTE E sETE 
EUros E NovENTA CÊNTImos), soLICITADo 
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PELA UNIÃo DE FrEGUEsIAs DE GULPILhA-
rEs E vALADArEs
EDoC/2018/22841
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº238, apenas no original.
Despacho do sr. vice-Presidente: “À Câma-
ra.31.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença es-
pecial de ruído, relativa à realização do evento 
“Festa em honra do senhor da Pedra”, realiza-
do de 25 a 31 de maio e 01 a 03 de junho de 
2018, no valor de €227,90 (duzentos e vinte e 
sete euros e noventa cêntimos), solicitado pela 
União de Freguesias de Gulpilhares e valadares, 
nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICEN-
çA EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALI-
ZAçÃo Do EvENTo “FEsTAs Em hoNrA DA 
sENhorA DA horA”, rEALIZADo DE 30 DE 
mAIo A 05 DE JUNho DE 2018, No vALor DE 
€190,90 (CENTo E NovENTA EUros E No-
vENTA CÊNTImos), soLICITADo PELA UNIÃo 
DE FrEGUEsIAs DE GrIJÓ E sErmoNDE
EDoC/2018/18588
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº239, apenas no original.
Despacho do sr. vice-Presidente: “À Câma-
ra.31.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
taxas devidas pela emissão da licença especial 
de ruído, relativa à realização do evento “Fes-
tas em honra da senhora da hora”, realizado 
de 30 de maio a 05 de junho de 2018, no valor 
de €190,90 (cento e noventa euros e noventa 
cêntimos), solicitado pela União de Freguesias 
de Grijó e sermonde, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICEN-
çA EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALI-
ZAçÃo Do EvENTo “vIsITA Do PrEsIDEN-
TE Do FUTEBoL CLUBE Do PorTo – JorGE 
NUNo PINTo DA CosTA”, rEALIZADo No DIA 
27 DE JULho DE 2018, No vALor DE €51,78 
(CINQUENTA E Um EUros E sETENTA E oITo 

CÊNTImos), soLICITADo PELA CAsA Do FU-
TEBoL CLUBE Do PorTo – DrAGÕEs DA 
AFUrADA
EDoC/2018/47899
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº240, apenas no original.
Despacho do sr. vice-Presidente: “À Câma-
ra.31.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de ta-
xas devidas pela emissão da licença especial de 
ruído, relativa à realização do evento “visita do 
Presidente do Futebol Clube do Porto – Jorge 
Nuno Pinto da Costa”, realizado no dia 27 de 
julho de 2018, no valor de €51,78 (cinquenta e 
um euros e setenta e oito cêntimos), solicitado 
pela Casa do Futebol Clube do Porto – Dragões 
da Afurada, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “ANGArIAçÃo DE FUNDos 
DA CoNFErÊNCIA DE sÃo vICENTE PAULo 
DE oLIvAL”, rEALIZADo No DIA 15 DE oUTU-
Bro DE 2017, No vALor DE €26,89 (vINTE E 
sEIs EUros E oITENTA E NovE CÊNTImos), 
soLICITADo PELA UNIÃo DE FrEGUEsIAs DE 
sANDIm, oLIvAL, LEvEr E CrEsTUmA
EDoC/2017/47005
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº241, apenas no original.
Despacho do sr. vice-Presidente: “À Câma-
ra.31.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença es-
pecial de ruído, relativa à realização do evento 
“angariação de Fundos da Conferência de são 
vicente Paulo de olival”, realizado no dia 15 de 
outubro de 2017, no valor de €26,89 (vinte e 
seis euros e oitenta e nove cêntimos), solicitado 
pela União de Freguesias de sandim, olival, Le-
ver e Crestuma, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “ANGArIAçÃo DE FUNDos 
PArA As FEsTAs Em hoNrA DE sÃo mArTI-
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Nho”, rEALIZADo No DIA 16 DE sETEmBro 
DE 2017, No vALor DE €52,78 (CINQUENTA E 
DoIs EUros E sETENTA E oITo CÊNTImos), 
soLICITADo PELA UNIÃo DE FrEGUEsIAs DE 
sANDIm, oLIvAL, LEvEr E CrEsTUmA
EDoC/2018/48124
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº242, apenas no original.
Despacho do sr. vice-Presidente: “À Câma-
ra.31.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
taxas devidas pela emissão da licença especial 
de ruído, relativa à realização do evento “Anga-
riação de Fundos para as Festas em honra de 
são martinho”, realizado no dia 16 de setembro 
de 2017, no valor de €52,78 (cinquenta e dois 
euros e setenta e oito cêntimos), solicitado pela 
União de Freguesias de sandim, olival, Lever e 
Crestuma, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “JUBILEU Dos 25 ANos DA 
CAPELA DE sANTo IsIDoro DE AFoNsIm”, 
rEALIZADo Nos DIAs 21, 24 E 25 DE FEvErEI-
ro DE 2018, No vALor DE €140,90 (CENTo E 
QUArENTA EUros E NovENTA CÊNTImos), 
soLICITADo PELA ComIssÃo PAsTorAL DE 
AFoNsIm
EDoC/2018/7533
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº243, apenas no original.
Despacho do sr. vice-Presidente: “À Câma-
ra.31.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença es-
pecial de ruído, relativa à realização do evento 
“Jubileu dos 25 anos da Capela de santo Isidoro 
de Afonsim”, realizado nos dias 21, 24 e 25 de 
fevereiro de 2018, no valor de €140,90 (cento e 
quarenta euros e noventa cêntimos), solicitado 
pela Comissão Pastoral de Afonsim, nos termos 
informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICEN-
çA EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALI-

ZAçÃo Do EvENTo “33º FEsTIvAL DE rAN-
Chos DE CANIDELo”, rEALIZADo No DIA 05 
DE AGosTo DE 2018, No vALor DE €52,78 
(CINQUENTA E DoIs EUros E sETENTA E 
oITo CÊNTImos), soLICITADo PELA JUNTA 
DE FrEGUEsIA DE CANIDELo
EDoC/2018/46278
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº244, apenas no original.
Despacho do sr. vice-Presidente: “À Câma-
ra.31.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de ta-
xas devidas pela emissão da licença especial de 
ruído, relativa à realização do evento “33º Fes-
tival de ranchos de Canidelo”, realizado no dia 
05 de agosto de 2018, no valor de €52,78 (cin-
quenta e dois euros e setenta e oito cêntimos), 
solicitado pela Junta de Freguesia de Canidelo, 
nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “FEsTA Do sENhor Dos 
AFLITos”, rEALIZADo Nos DIAs 02 E 03 DE 
JUNho DE 2018, No vALor DE €133,90 (CEN-
To E TrINTA E TrÊs EUros E NovENTA CÊN-
TImos), soLICITADo PELA FÁBrICA DA IGrE-
JA PAroQUIAL DE sÃo PEDro DE PEDroso
EDoC/2018/24845
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº245, apenas no original.
Despacho do sr. vice-Presidente: “À Câma-
ra.31.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de ta-
xas devidas pela emissão da licença especial de 
ruído, relativa à realização do evento “Festa do 
senhor dos Aflitos”, realizado nos dias 02 e 03 
de junho de 2018, no valor de €133,90 (cento 
e trinta e três euros e noventa cêntimos), soli-
citado pela Fábrica da Igreja Paroquial de são 
Pedro de Pedroso, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “FEsTAs Em hoNrA DE s. 
PEDro DE vILAr Do PArAÍso”, rEALIZADo 
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Nos DIAs 29, 30 DE JUNho E 01 DE JULho 
DE 2018, No vALor DE €161,90 (CENTo E sEs-
sENTA E Um EUros E NovENTA CÊNTImos), 
soLICITADo PELA FÁBrICA DA IGrEJA PA-
roQUIAL FrEGUEsIA s. PEDro DE vILAr Do 
PArAÍso
EDoC/2018/37359
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº246, apenas no original.
Despacho do sr. vice-Presidente: “À Câma-
ra.31.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
taxas devidas pela emissão da licença especial 
de ruído, relativa à realização do evento “Fes-
tas em honra de s. Pedro de vilar do Paraíso”, 
realizado nos dias 29, 30 de junho e 01 de julho 
de 2018, no valor de €161,90 (cento e sessenta 
e um euros e noventa cêntimos), solicitado pela 
Fábrica da Igreja Paroquial Freguesia s. Pedro 
de vilar do Paraíso, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “13º FEsTIvAL DE FoLCLo-
rE DA mADALENA”, rEALIZADo Nos DIAs 
04 E 05 DE AGosTo DE 2018, No vALor DE 
€67,78 (sEssENTA E sETE EUros E sETENTA 
E oITo CÊNTImos), soLICITADo PELA JUNTA 
DE FrEGUEsIA DA mADALENA
EDoC/2018/46297
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº247, apenas no original.
Despacho do sr. vice-Presidente: “À Câma-
ra.31.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença es-
pecial de ruído, relativa à realização do evento 
“13º Festival de Folclore da madalena”, realiza-
do nos dias 04 e 05 de agosto de 2018, no va-
lor de €67,78 (sessenta e sete euros e setenta 
e oito cêntimos), solicitado pela Junta de Fre-
guesia da madalena, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICEN-
çA EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALI-
ZAçÃo Do EvENTo “FEsTA Em hoNrA DA 

NossA sENhorA DA sAÚDE”, rEALIZADo 
DE 03 A 05 DE AGosTo DE 2018, No vALor 
DE €95,78 (NovENTA E CINCo EUros E sE-
TENTA E oITo CÊNTImos), soLICITADo PELA 
JUNTA DE FrEGUEsIA DE ArCoZELo
EDoC/2018/45956
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº248, apenas no original.
Despacho do sr. vice-Presidente: “À Câma-
ra.31.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
taxas devidas pela emissão da licença especial 
de ruído, relativa à realização do evento “Festa 
em honra da Nossa senhora da saúde”, realiza-
do de 03 a 05 de agosto de 2018, no valor de 
€95,78 (noventa e cinco euros e setenta e oito 
cêntimos), solicitado pela Junta de Freguesia 
de Arcozelo, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “AULAs DE DANçA”, rEALI-
ZADo E A rEALIZAr Nos DIAs 29 DE JULho, 
12, 19, 26 DE AGosTo E 02 DE sETEmBro DE 
2018, No vALor DE €112,78 (CENTo E DoZE 
EUros E sETENTA E oITo CÊNTImos), soLI-
CITADo PELA JUNTA DE FrEGUEsIA DE CA-
NIDELo
EDoC/2018/46266
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº249, apenas no original.
Despacho do sr. vice-Presidente: “À Câma-
ra.31.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença es-
pecial de ruído, relativa à realização do evento 
“Aulas de Dança”, realizado e a realizar nos dias 
29 de julho, 12, 19, 26 de agosto e 02 de setem-
bro de 2018, no valor de €112,78 (cento e doze 
euros e setenta e oito cêntimos), solicitado pela 
Junta de Freguesia de Canidelo, nos termos in-
formados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “ProCIssÃo Em hoNrA Do 
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CorPo DE DEUs”, rEALIZADo No DIA 17 DE 
JULho DE 2018, No vALor DE €26,89 (vINTE 
E sEIs EUros E oITENTA E NovE CÊNTImos), 
soLICITADo PELA UNIÃo DE FrEGUEsIAs DE 
sANDIm, oLIvAL, LEvEr E CrEsTUmA
EDoC/2018/32748
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº250, apenas no original.
Despacho do sr. vice-Presidente: “À Câma-
ra.31.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de ta-
xas devidas pela emissão da licença especial de 
ruído, relativa à realização do evento “Procissão 
em honra do Corpo de Deus”, realizado no dia 
17 de julho de 2018, no valor de €26,89 (vinte e 
seis euros e oitenta e nove cêntimos), solicitado 
pela União de Freguesias de sandim, olival, Le-
ver e Crestuma, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “vIA sACrA”, rEALIZADo 
No DIA 10 DE mArço DE 2018, No vALor DE 
€25,89 (vINTE E CINCo EUros E oITENTA E 
NovE CÊNTImos), soLICITADo PELA CAPE-
LA DE s. PAIo DA PArÓQUIA DE CANIDELo
EDoC/2018/6729
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº251, apenas no original.
Despacho do sr. vice-Presidente: “À Câma-
ra.31.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença es-
pecial de ruído, relativa à realização do even-
to “via sacra”, realizado no dia 10 de março de 
2018, no valor de €25,89 (vinte e cinco euros 
e oitenta e nove cêntimos), solicitado pela Ca-
pela de s. Paio da Paróquia de Canidelo, nos 
termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICEN-
çA EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALI-
ZAçÃo Do EvENTo “ANGArIAçÃo DE FUN-
Dos PArA A rEALIZAçÃo DA FEsTA DE sÃo 
JoÃo Do CUrro”, rEALIZADo Nos DIAs 07 
DE JANEIro, 04 DE FEvErEIro, 04 DE mAr-

ço, 08 DE ABrIL, 06 DE mAIo E 03 DE JUNho 
DE 2018, No vALor DE €127,39 (CENTo E vIN-
TE E sETE EUros E TrINTA E NovE CÊNTI-
mos), soLICITADo PELA ComIssÃo DE FEs-
TAs DE sÃo JoÃo Do CUrro
EDoC/2018/902
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº252, apenas no original.
Despacho do sr. vice-Presidente: “À Câma-
ra.31.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença es-
pecial de ruído, relativa à realização do evento 
“angariação de fundos para a realização da fes-
ta de são João do Curro”, realizado nos dias 07 
de janeiro, 04 de fevereiro, 04 de março, 08 de 
abril, 06 de maio e 03 de junho de 2018, no va-
lor de €127,39 (cento e vinte e sete euros e trin-
ta e nove cêntimos), solicitado pela Comissão 
de Festas de são João do Curro, nos termos 
informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “FEsTA Em hoNrA DA Nos-
sA sENhorA Do PILAr”, A rEALIZAr DE 11 A 
15 DE AGosTo DE 2018, No vALor DE €124,78 
(CENTo E vINTE E QUATro EUros E sETEN-
TA E oITo CÊNTImos), soLICITADo PELos 
ÁGUIAs sPorT DE GAIA
EDoC/2018/47080
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº253, apenas no original.
Despacho do sr. vice-Presidente: “À Câma-
ra.31.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença es-
pecial de ruído, relativa à realização do evento 
“Festa em honra da Nossa senhora do Pilar”, a 
realizar de 11 a 15 de agosto de 2018, no valor de 
€124,78 (cento e vinte e quatro euros e setenta 
e oito cêntimos), solicitado pelos Águias sport 
de Gaia, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICEN-
çA EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEA-



71

 nº 94 | agosto 2018 | Boletim municipal

cÂmaRa municipal

LIZAçÃo Do EvENTo “sUPEr CAmINhADA”, 
rEALIZADo No DIA 17 DE JUNho DE 2018, 
No vALor DE €26,89 (vINTE E sEIs EUros 
E oITENTA E NovE CÊNTImos), soLICITADo 
PELA LIGA Dos AmIGos Do CENTro hosPI-
TALAr DE GAIA
EDoC/2018/36636
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº254, apenas no original.
Despacho do sr. vice-Presidente: “À Câma-
ra.31.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
taxas devidas pela emissão da licença especial 
de ruído, relativa à realização do evento “su-
per Caminhada”, realizado no dia 17 de junho 
de 2018, no valor de €26,89 (vinte e seis euros 
e oitenta e nove cêntimos), solicitado pela Liga 
dos Amigos do Centro hospitalar de Gaia, nos 
termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DE PUBLICIDADE Em vIATUrAs, No 
vALor DE €65,06 (sEssENTA E CINCo EU-
ros E sEIs CÊNTImos), ProC.º 198/06 – vILA 
NovA DE GAIA, soLICITADo PELA AssoCIA-
çÃo PrÓ-INFâNCIA DE PEDroso
EDoC/2018/45664
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº255, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.19.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas de publicidade em viaturas, no valor 
de €65,06 (sessenta e cinco euros e seis cênti-
mos), proc.º 198/06 – vila Nova de Gaia, solici-
tado pela Associação Pró-Infância de Pedroso, 
nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DE PUBLICIDADE Em vIATUrAs, No 
vALor DE €65,06 (sEssENTA E CINCo EU-
ros E sEIs CÊNTImos), ProC.º 200/06 – vILA 
NovA DE GAIA, soLICITADo PELA AssoCIA-
çÃo PrÓ-INFâNCIA DE PEDroso
EDoC/2018/45669
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº256, apenas no original.

Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.19.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas de publicidade em viaturas, no valor 
de €65,06 (sessenta e cinco euros e seis cênti-
mos), proc.º 200/06 – vila Nova de Gaia, solici-
tado pela Associação Pró-Infância de Pedroso, 
nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE 
TAXAs DE PUBLICIDADE Em vIATUrAs, No 
vALor DE €65,05 (sEssENTA E CINCo EU-
ros E CINCo CÊNTImos), ProC.º 390/04 – 
vILA NovA DE GAIA, soLICITADo PELA As-
soCIAçÃo DE soLIDArIEDADE soCIAL Dos 
IDosos DE CANIDELo
EDoC/2018/46241
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº257, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.19.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas de publicidade em viaturas, no valor 
de €65,05 (sessenta e cinco euros e cinco cên-
timos), proc.º 390/04 – vila Nova de Gaia, soli-
citado pela Associação de solidariedade social 
dos Idosos de Canidelo, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE TA-
XAs DE PUBLICIDADE, No vALor DE €463,54 
(QUATroCENTos E sEssENTA E TrÊs EUros 
E CINQUENTA E QUATro CÊNTImos), ProC.º 
60/18 – UNIÃo DE FrEGUEsIAs DE sANTA 
mArINhA E sÃo PEDro DA AFUrADA, soLI-
CITADo Por sANDEmAN & CIA s.A.
EDoC/2018/45655
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº258, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.19.07.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 6 vo-
tos a favor do Ps e 2 abstenções do PPD/PsD.
CDs-PP, aprovar o pedido de dispensa de pa-
gamento de taxas de publicidade, no valor de 
€463,54 (quatrocentos e sessenta e três euros 
e cinquenta e quatro cêntimos), proc.º 60/18 
– União de Freguesias de santa marinha e são 
Pedro da Afurada, solicitado por sandeman & 
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CIA s.A, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE TA-
XAs DE PUBLICIDADE, No vALor DE €65,06 
(sEssENTA E CINCo EUros E sEIs CÊNTI-
mos), ProC.º 276/04 – FrEGUEsIA DE oLI-
vEIrA Do DoUro, soLICITADo PELA PINTAs 
EsCoLA, LDA
EDoC/2018/45671
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº259, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.19.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas de publicidade, no valor de €65,06 
(sessenta e cinco euros e seis cêntimos), proc.º 
276/04 – Freguesia de oliveira do Douro, solici-
tado pela Pintas Escola, Lda, nos termos infor-
mados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE TA-
XAs DE PUBLICIDADE, No vALor DE €300,00 
(TrEZENTos EUros), ProC.º 172/17, soLICI-
TADo PELA LIGA Dos AmIGos Do CENTro 
DE sAÚDE DE soArEs Dos rEIs
EDoC/2018/45674
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº260, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.19.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas de publicidade, no valor de €300,00 
(trezentos euros), proc.º 172/17, solicitado pela 
Liga dos Amigos do Centro de saúde de soares 
dos reis, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE TA-
XAs DE PUBLICIDADE, No vALor DE €702,27 
(sETECENTos E DoIs EUros E vINTE E sETE 
CÊNTImos), ProC.º 95/15 – vILA NovA DE 
GAIA, soLICITADo PELo CANTINho DAs 
AromÁTICAs – vIvEIros, LDA
EDoC/2018/46244
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº261, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.19.07.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 6 vo-

tos a favor do Ps e 2 abstenções do PPD/PsD.
CDs-PP, aprovar o pedido de dispensa de pa-
gamento de taxas de publicidade, no valor de 
€702,27 (setecentos e dois euros e vinte e sete 
cêntimos), proc.º 95/15 – vila Nova de Gaia, so-
licitado pelo Cantinho das Aromáticas – vivei-
ros, Lda, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE TA-
XAs DE PUBLICIDADE, No vALor DE €279,68 
(DUZENTos E sETENTA E NovE EUros E 
sEssENTA E oITo CÊNTImos), ProC.º 64/17, 
soLICITADo PELA sANTA CAsA DA mIsErI-
CÓrDIA DE vILA NovA DE GAIA
EDoC/2018/46238
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº262, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.19.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
taxas de publicidade, no valor de €279,68 (du-
zentos e setenta e nove euros e sessenta e oito 
cêntimos), proc.º 64/17, solicitado pela santa 
Casa da misericórdia de vila Nova de Gaia, nos 
termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAGAmENTo DE TA-
XAs DE PUBLICIDADE, No vALor DE €230,76 
(DUZENTos E TrINTA EUros E sETENTA E 
sEIs CÊNTImos), ProC.º 222/17 – UNIÃo DE 
FrEGUEsIAs DE sANTA mArINhA E sÃo PE-
Dro DA AFUrADA, soLICITADo PELA JUNTA 
DE FrEGUEsIA DE AvINTEs
EDoC/2018/46240
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº263, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.19.07.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas de publicidade, no valor de €230,76 
(duzentos e trinta euros e setenta e seis cên-
timos), proc.º 222/17 – União de Freguesias de 
santa marinha e são Pedro da Afurada, solici-
tado pela Junta de Freguesia de Avintes, nos 
termos informados.
PEDIDo DE rEDUçÃo DA TAXA DE oCUPA-
çÃo Do EsPAço PÚBLICo, No vALor DE 
€827,00 (oIToCENTos E vINTE E sETE EU-
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ros), ProC.º 2467/18 – PL – UNIÃo DE FrE-
GUEsIAs DE sANTA mArINhA E sÃo PEDro 
DA AFUrADA, soLICITADo Por mArIA AUXI-
LIADorA GomEs ALmEIDA CAsTro TorrEs
EDoC/2018/48659
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº264, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.27.07.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 6 
votos a favor do Ps e 2 abstenções do PPD/
PsD.CDs-PP, aprovar o pedido de redução da 
taxa de ocupação do espaço público, no valor 
de €827,00 (oitocentos e vinte e sete euros), 
solicitado por maria Auxiliadora Gomes Almei-
da Castro Torres, Proc.º 2467/18 – PL, União de 
Freguesias de santa marinha e são Pedro da 
Afurada, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DA 
TAXA mUNICIPAL DE UrBANIZAçÃo, No 
vALor DE €3.425,39 (TrÊs mIL QUATro-
CENTos E vINTE E CINCo EUros E TrINTA 
E NovE CÊNTImos) E DA TAXA DE EmIssÃo 
Do ALvArÁ DE LICENçA DE CoNsTrUçÃo, 
No vALor DE €1.655,20 (mIL sEIsCENTos E 
CINQUENTA E CINCo EUros E vINTE CÊNTI-
mos), ProC.º 4311/12 – PL - UNIÃo DE FrE-
GUEsIAs DE GrIJÓ E sErmoNDE, soLICITA-
Do Por AmÉrICo ALvEs DA roChA
EDoC/2018/48642
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº265, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.27.07.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 6 vo-
tos a favor do Ps e 2 abstenções do PPD/PsD.
CDs-PP, aprovar o pedido de dispensa entre 
25% e 100% do pagamento da taxa municipal 
de urbanização, no valor de €3.425,39 (três mil 
quatrocentos e vinte e cinco euros e trinta e 
nove cêntimos) e da taxa de emissão do alvará 
de licença de construção, no valor de €1.655,20 
(mil seiscentos e cinquenta e cinco euros e vin-
te cêntimos), solicitado por Américo Alves da 
rocha, Proc.º 4311/12 – PL, União de Freguesias 
de Grijó e sermonde, nos termos informados.
PEDIDo DE rEDUçÃo DA TAXA mUNICIPAL 
DE UrBANIZAçÃo, No vALor DE €899,53 

(oIToCENTos E NovENTA E NovE EUros E 
CINQUENTA E TrÊs CÊNTImos) E DA TAXA 
DE LICENçA DE oBrAs DE DEmoLIçÃo, No 
vALor DE €100,00 (CEm EUros), ProC.º 
2473/18 – PL – FrEGUEsIA DA mADALENA, 
soLICITADo Por NELsoN FErNANDo oLI-
vEIrA PINTo
EDoC/2018/46473
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº266, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.27.07.2018”
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% 
da taxas municipal de urbanização, no valor 
de €899,53 (oitocentos e noventa e nove eu-
ros e cinquenta e três cêntimos) e de licença de 
obras de demolição, no valor de €100,00 (cem 
euros), solicitado por Nelson Fernando oliveira 
Pinto - Proc.º 2473/18 – PL, freguesia da mada-
lena, nos termos informados.
PEDIDo DE rEDUçÃo DA TAXA DE LICENçA 
DE oCUPAçÃo Do EsPAço PÚBLICo NA ArU 
CIDADE DE GAIA, No vALor DE €2.812,32 
(DoIs mIL oIToCENTos E DoZE EUros E 
TrINTA E DoIs CÊNTImos), ProC.º 2722/17 
- CP, soLICITADo Por m.r.L. GEsTÃo ImoBI-
LIÁrIA, LDA
EDoC/2018/48733
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº267, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.27.07.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 6 
votos a favor do Ps e 2 abstenções do PPD/
PsD.CDs-PP, aprovar o pedido de redução em 
50% da taxa de licença de ocupação de espa-
ço público na ArU Cidade de Gaia, no valor de 
€2.812,32 (dois mil oitocentos e doze euros e 
trinta e dois cêntimos), solicitado por m.r.L. 
Gestão Imobiliária, Lda, Proc.º 2722/17 - CP, nos 
termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAGAmENTo DA 
TAXA mUNICIPAL DE UrBANIZAçÃo E PELA 
EmIssÃo Do ALvArÁ DE LICENçA DE oBrAs, 
No vALor GLoBAL DE €1.970,21 (mIL NovE-
CENTos E sETENTA EUros E vINTE E Um 
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CÊNTImos), ProC.º 2470/17 – PL – UNIÃo DE 
FrEGUEsIAs DE sANTA mArINhA E sÃo PE-
Dro DA AFUrADA, soLICITADo PELA Asso-
CIAçÃo CrEChEs sANTA mArINhA DE GAIA
EDoC/2018/48732
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº268, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.27.07.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 6 vo-
tos a favor do Ps e 2 abstenções do PPD/PsD.
CDs-PP, aprovar o pedido de dispensa do paga-
mento da taxa municipal de urbanização e pela 
emissão do alvará de licença de obras, no valor 
global de €1.970,21 (mil novecentos e setenta 
euros e vinte e um cêntimos), proc.º 2470/17 – 
PL – União de Freguesias de santa marinha e 
são Pedro da Afurada, solicitado pela Associa-
ção Creches santa marinha de Gaia, nos termos 
informados.
TrANsmIssÃo DA PArCELA DEsAFETADA 
Com A ÁrEA DE 210m2, A TÍTULo GrATUITo 
oU oNEroso, A FAvor DE JosÉ mANUEL 
DUArTE, No âmBITo Do ProC. º 934/84
EDoC/2018/23081
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº269, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.19.07.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 6 vo-
tos a favor do Ps e 2 abstenções do PPD/PsD.
CDs-PP, aprovar a transmissão da parcela de-
safetada com a área de 210m2, a título gratuito, 
a favor de José manuel Duarte, no âmbito do 
proc. º 934/84, nos termos informados.
DECLArAçÃo DE rENÚNCIA Ao DIrEITo 
DE PrEFErÊNCIA Do ImÓvEL sITo NA rUA 
CâNDIDo Dos rEIs, Nº 179 – UNIÃo DE FrE-
GUEsIAs DE sANTA mArINhA E sÃo PEDro 
DA AFUrADA, ProC.º3590/18 – CErT, soLICI-
TADo Por LUÍs FILIPE GUEDEs sILvA
EDoC/2018/46237
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº270, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.19.07.2018”
Deliberação:

Deliberado por maioria, por 6 votos a favor do 
Ps e 2 abstenções do PPD/PsD.CDs-PP, aprovar 
o pedido de declaração de renúncia ao direito 
de preferência do imóvel sito na rua Cândido 
dos reis, nº 179 – União de Freguesias de santa 
marinha e são Pedro da Afurada, Proc.º3590/18 
– CErT, solicitado por Luís Filipe Guedes silva, 
nos termos informados.
PEDIDo DE EmIssÃo DE CErTIDÃo UrBANÍs-
TICA Do EsTADo DE CoNsErvAçÃo APÓs 
A oBrA DE rEABILITAçÃo, ProC.º 3306/18 
– CErT – UNIÃo DE FrEGUEsIAs DE sANTA 
mArINhA E sÃo PEDro DA AFUrADA, soLI-
CITADo Por sArA rAQUEL PorTULEZ rUIZ 
mATos
EDoC/2018/48728
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº271, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.27.07.2018”
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 de certi-
dão urbanística do estado de conservação após 
a obra de reabilitação, proc.º 3306/18 – CErT. 
– União de Freguesias de santa marinha e são 
Pedro da Afurada, solicitado por sara raquel 
Portulez ruiz matos, nos termos informados.
ProPosTA DE INDEFErImENTo DA PrEsEN-
TE rECLAmAçÃo GrACIosA E, Em CoNsE-
QUÊNCIA, sEJA mANTIDo o DEsPACho Do 
EXmo. sENhor vICE-PrEsIDENTE DE 07 DE 
JUNho DE 2018 QUE DETErmINoU A NoTIFI-
CAçÃo DA rEQUErENTE DA LIQUIDAçÃo DA 
TAXA DEvIDA PELA INsTALAçÃo E FUNCIo-
NAmENTo Do PrEsENTE PosTo DE ABAs-
TECImENTo DE ComBUsTÍvEIs, No vALor 
DE €5.000,00 (CINCo mIL EUros), rELATIvA 
Ao ANo DE 2016, ProC.º 678/16 – PC – UNIÃo 
DE FrEGUEsIAs DE PEDroso E sEIXEZELo, 
soLICITADo Por TomÁs ANTÓNIo & morEI-
rAs, LDA
EDoC/2018/48669
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº272, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.27.07.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 6 vo-
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tos a favor do Ps e 2 abstenções do PPD/PsD.
CDs-PP,  indeferir a proposta de reclamação 
graciosa e, em consequência, seja mantido o 
despacho do Exmo. senhor vice-Presidente de 
07 de junho de 2018 que determinou a notifica-
ção da requerente da liquidação da taxa devida 
pela instalação e funcionamento do presente 
posto de abastecimento de combustíveis, no 
valor de €5.000,00 (cinco mil euros), relativa 
ao ano de 2016, proc.º 678/16 – PC – União de 
Freguesias de Pedroso e seixezelo, solicitado 
por Tomás António & moreiras, Lda, nos termos 
propostos.
ProPosTA DE INDEFErImENTo DA PrEsEN-
TE rECLAmAçÃo GrACIosA E, Em CoNsE-
QUÊNCIA, sEJA mANTIDo o DEsPACho Do 
EXmo. sENhor vICE-PrEsIDENTE DE 07 DE 
JUNho DE 2018 QUE DETErmINoU A NoTIFI-
CAçÃo DA rEQUErENTE DA LIQUIDAçÃo DA 
TAXA DEvIDA PELA INsTALAçÃo E FUNCIo-
NAmENTo Do PrEsENTE PosTo DE ABAs-
TECImENTo DE ComBUsTÍvEIs, No vALor 
DE €5.000,00 (CINCo mIL EUros), rELATIvA 
Ao ANo DE 2017, ProC.º 1133/17 – PC – UNIÃo 
DE FrEGUEsIAs DE PEDroso E sEIXEZELo, 
soLICITADo Por TomÁs ANTÓNIo & morEI-
rAs, LDA
EDoC/2018/48685
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº273, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.27.07.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 6 vo-
tos a favor do Ps e 2 abstenções do PPD/PsD.
CDs-PP,  indeferir a proposta de reclamação 
graciosa e, em consequência, seja mantido o 
despacho do Exmo. senhor vice-Presidente de 
07 de junho de 2018 que determinou a notifica-
ção da requerente da liquidação da taxa devida 
pela instalação e funcionamento do presente 
posto de abastecimento de combustíveis, no 
valor de €5.000,00 (cinco mil euros), relativa 
ao ano de 2017, proc.º 1133/17 – pc – União de 
Freguesias de Pedroso e seixezelo, solicitado 
por Tomás António & moreiras, Lda, nos termos 
propostos.
DEsAFETAçÃo DA ÁrEA DE 106,00 m2, Cor-
rEsPoNDENTE À ÁrEA DE ImPLANTAçÃo 
Do “GrUPo h” Do DomÍNIo PÚBLICo mUNI-

CIPAL PArA o DomÍNIo PrIvADo mUNICIPAL, 
sITo No BAIrro Do CEDro, ProC.º 1437/18 – 
PL – UNIÃo DE FrEGUEsIAs DE mAFAmUDE E 
vILAr Do PArAÍso, soLICITADo PELo mUNI-
CÍPIo DE vILA NovA DE GAIA 
EDoC/2018/46466 
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº274, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.19.07.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 6 vo-
tos a favor do Ps e 2 abstenções do PPD/PsD.
CDs-PP,  submeter à apreciação da Assembleia 
municipal a desafetação da área de 106,00 m2, 
correspondente à área de implantação do “gru-
po h” do domínio público municipal para o do-
mínio privado municipal, sito no Bairro do Ce-
dro, proc.º 1437/18 – PL – União de Freguesias 
de mafamude e vilar do Paraíso, solicitado pelo 
município de vila Nova de Gaia, nos termos pro-
postos.
DEsAFETAçÃo DA ÁrEA DE 122,00 m2, Cor-
rEsPoNDENTE À ÁrEA DE ImPLANTAçÃo 
Do “GrUPo I” Do DomÍNIo PÚBLICo mUNICI-
PAL PArA o DomÍNIo PrIvADo mUNICIPAL, 
sITo No BAIrro Do CEDro, ProC.º 1438/18 
– PL – UNIÃo DE FrEGUEsIAs DE mAFAmUDE 
E vILAr Do PArAÍso, soLICITADo PELo mU-
NICÍPIo DE vILA NovA DE GAIA 
EDoC/2018/46540
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº275, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.19.07.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 6 vo-
tos a favor do Ps e 2 abstenções do PPD/PsD.
CDs-PP,  submeter à apreciação da Assembleia 
municipal a desafetação da área de 122,00 m2, 
correspondente à área de implantação do “gru-
po I” do domínio público municipal para o do-
mínio privado municipal, sito no Bairro do Ce-
dro, proc.º 1438/18 – PL – União de Freguesias 
de mafamude e vilar do Paraíso, solicitado pelo 
município de vila Nova de Gaia, nos termos pro-
postos.
DEsAFETAçÃo DA ÁrEA DE 386,00 m2, Cor-
rEsPoNDENTE À ÁrEA DE ImPLANTAçÃo 
Do “GrUPo D” Do DomÍNIo PÚBLICo mUNI-
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CIPAL PArA o DomÍNIo PrIvADo mUNICIPAL, 
sITo No BAIrro Do CEDro, ProC.º 1422/18 
– PL – UNIÃo DE FrEGUEsIAs DE mAFAmUDE 
E vILAr Do PArAÍso, soLICITADo PELo mU-
NICÍPIo DE vILA NovA DE GAIA 
EDoC/2018/46449
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº276, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.19.07.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 6 vo-
tos a favor do Ps e 2 abstenções do PPD/PsD.
CDs-PP,  submeter à apreciação da Assembleia 
municipal a desafetação da área de 386,00 m2, 
correspondente à área de implantação do “gru-
po D”  do domínio público municipal para o do-
mínio privado municipal, sito no Bairro do Ce-
dro, proc.º 1422/18 – PL – União de Freguesias 
de mafamude e vilar do Paraíso, solicitado pelo 
município de vila Nova de Gaia, nos termos pro-
postos.
DEsAFETAçÃo DA ÁrEA DE 171,00 m2, Cor-
rEsPoNDENTE À ÁrEA DE ImPLANTAçÃo 
Do “GrUPo G” Do DomÍNIo PÚBLICo mUNI-
CIPAL PArA o DomÍNIo PrIvADo mUNICIPAL, 
sITo No BAIrro Do CEDro, ProC.º 1436/18 
– PL – UNIÃo DE FrEGUEsIAs DE mAFAmUDE 
E vILAr Do PArAÍso, soLICITADo PELo mU-
NICÍPIo DE vILA NovA DE GAIA 
EDoC/2018/46453
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº277, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.19.07.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 6 vo-
tos a favor do Ps e 2 abstenções do PPD/PsD.
CDs-PP, submeter à apreciação da Assembleia 
municipal a desafetação da área de 171,00 m2, 
correspondente à área de implantação do “gru-
po G”  do domínio público municipal para o do-
mínio privado municipal, sito no Bairro do Ce-
dro, proc.º 1436/18 – PL – União de Freguesias 
de mafamude e vilar do Paraíso, solicitado pelo 
município de vila Nova de Gaia, nos termos pro-
postos.
DEsAFETAçÃo DA ÁrEA DE 206,00 m2, Cor-
rEsPoNDENTE À ÁrEA DE ImPLANTAçÃo 
Do “GrUPo E” Do DomÍNIo PÚBLICo mUNI-

CIPAL PArA o DomÍNIo PrIvADo mUNICIPAL, 
sITo No BAIrro Do CEDro, ProC.º 1428/18 
– PL – UNIÃo DE FrEGUEsIAs DE mAFAmUDE 
E vILAr Do PArAÍso, soLICITADo PELo mU-
NICÍPIo DE vILA NovA DE GAIA 
EDoC/2018/46470
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº278, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.19.07.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 6 vo-
tos a favor do Ps e 2 abstenções do PPD/PsD.
CDs-PP, submeter à apreciação da Assembleia 
municipal a desafetação da área de 206,00 m2, 
correspondente à área de implantação do “gru-
po E”  do domínio público municipal para o do-
mínio privado municipal, sito no Bairro do Ce-
dro, proc.º 1428/18 – PL – União de Freguesias 
de mafamude e vilar do Paraíso, solicitado pelo 
município de vila Nova de Gaia, nos termos pro-
postos.
DEsAFETAçÃo DA ÁrEA DE 786,00 m2, Cor-
rEsPoNDENTE À ÁrEA DE ImPLANTAçÃo 
Do “GrUPo B” Do DomÍNIo PÚBLICo mUNI-
CIPAL PArA o DomÍNIo PrIvADo mUNICIPAL, 
sITo No BAIrro Do CEDro, ProC.º 1415/18 – 
PL – UNIÃo DE FrEGUEsIAs DE mAFAmUDE E 
vILAr Do PArAÍso, soLICITADo PELo mUNI-
CÍPIo DE vILA NovA DE GAIA 
EDoC/2018/46469
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº279, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.19.07.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 6 vo-
tos a favor do Ps e 2 abstenções do PPD/PsD.
CDs-PP,  submeter à apreciação da Assembleia 
municipal a desafetação da área de 786,00 m2, 
correspondente à área de implantação do “gru-
po B” do domínio público municipal para o do-
mínio privado municipal, sito no Bairro do Ce-
dro, proc.º 1415/18 – PL – União de Freguesias 
de mafamude e vilar do Paraíso, solicitado pelo 
município de vila Nova de Gaia, nos termos pro-
postos.
DEsAFETAçÃo DA ÁrEA DE 234,00 m2, Cor-
rEsPoNDENTE À ÁrEA DE ImPLANTAçÃo 
Do “GrUPo C” Do DomÍNIo PÚBLICo mUNI-
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CIPAL PArA o DomÍNIo PrIvADo mUNICIPAL, 
sITo No BAIrro Do CEDro, ProC.º 1421/18 – 
PL – UNIÃo DE FrEGUEsIAs DE mAFAmUDE E 
vILAr Do PArAÍso, soLICITADo PELo mUNI-
CÍPIo DE vILA NovA DE GAIA 
EDoC/2018/46463
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº280, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.19.07.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 6 vo-
tos a favor do Ps e 2 abstenções do PPD/PsD.
CDs-PP, submeter à apreciação da Assembleia 
municipal a desafetação da área de 234,00 
m2, correspondente à área de implantação do 
“grupo C” do domínio público municipal para 
o domínio privado municipal, sito no Bairro do 
Cedro, proc.º 1421/18 – PL – União de Fregue-
sias de mafamude e vilar do Paraíso, solicitado 
pelo município de vila Nova de Gaia, nos ter-
mos propostos.
DEsAFETAçÃo DA ÁrEA DE 113,00 m2, Cor-
rEsPoNDENTE À ÁrEA DE ImPLANTAçÃo 
Do “GrUPo J” Do DomÍNIo PÚBLICo mUNI-
CIPAL PArA o DomÍNIo PrIvADo mUNICIPAL, 
sITo No BAIrro Do CEDro, ProC.º 1439/18 
– PL – UNIÃo DE FrEGUEsIAs DE mAFAmUDE 
E vILAr Do PArAÍso, soLICITADo PELo mU-
NICÍPIo DE vILA NovA DE GAIA 
EDoC/2018/46461
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº281, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.19.07.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 6 vo-
tos a favor do Ps e 2 abstenções do PPD/PsD.
CDs-PP, submeter à apreciação da Assembleia 
municipal a desafetação da área de 113,00 m2, 
correspondente à área de implantação do “gru-
po J” do domínio público municipal para o do-
mínio privado municipal, sito no Bairro do Ce-
dro, proc.º 1439/18 – PL – União de Freguesias 
de mafamude e vilar do Paraíso, solicitado pelo 
município de vila Nova de Gaia, nos termos 
propostos.
DEsAFETAçÃo DA ÁrEA DE 68,00 m2, Cor-
rEsPoNDENTE À ÁrEA DE ImPLANTAçÃo 
Do “GrUPo F” Do DomÍNIo PÚBLICo mUNI-

CIPAL PArA o DomÍNIo PrIvADo mUNICIPAL, 
sITo No BAIrro Do CEDro, ProC.º 1435/18 
– PL – UNIÃo DE FrEGUEsIAs DE mAFAmUDE 
E vILAr Do PArAÍso, soLICITADo PELo mU-
NICÍPIo DE vILA NovA DE GAIA 
EDoC/2018/46458 
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº282, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.19.07.2018”
Deliberação:
Deliberado por maioria, por 6 votos a favor do 
Ps e 2 abstenções do PPD/PsD.CDs-PP, sub-
meter à apreciação da Assembleia municipal a 
desafetação da área de 68,00 m2, correspon-
dente à área de implantação do “grupo F”  do 
domínio público municipal para o domínio pri-
vado municipal, sito no Bairro do Cedro, proc.º 
1435/18 – PL – União de Freguesias de mafamu-
de e vilar do Paraíso, solicitado pelo município 
de vila Nova de Gaia, nos termos propostos.
DEsAFETAçÃo DA ÁrEA DE 219,00 m2, Cor-
rEsPoNDENTE À ÁrEA DE ImPLANTAçÃo 
Do “GrUPo K” Do DomÍNIo PÚBLICo mUNI-
CIPAL PArA o DomÍNIo PrIvADo mUNICIPAL, 
sITo No BAIrro Do CEDro, ProC.º 1441/18 – 
PL – UNIÃo DE FrEGUEsIAs DE mAFAmUDE E 
vILAr Do PArAÍso, soLICITADo PELo mUNI-
CÍPIo DE vILA NovA DE GAIA 
EDoC/2018/48731
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº283, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.19.07.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 6 vo-
tos a favor do Ps e 2 abstenções do PPD/PsD.
CDs-PP,  submeter à apreciação da Assembleia 
municipal a desafetação da área de 219,00 m2, 
correspondente à área de implantação do “gru-
po K” do domínio público municipal para o do-
mínio privado municipal, sito no Bairro do Ce-
dro, proc.º 1441/18 – PL – União de Freguesias 
de mafamude e vilar do Paraíso, solicitado pelo 
município de vila Nova de Gaia, nos termos pro-
postos.
CoNCEssÕEs DE DIsTrIBUIçÃo DE ELETrI-
CIDADE Em BAIXA TENsÃo – ProPosTA so-
BrE As UNIDADEs TErrITorIAIs – CoNsUL-
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TA PÚBLICA Nº 65 ErsE
EDoC/2018/49428
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº284, apenas no original.
Despacho do sr. vice-Presidente: “À Câma-
ra.01.08.2018”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.

DIVERsos
Foi presente o rEsUmo DIÁrIo DE TEsoUrA-
rIA que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
285, apenas no original.
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
A senhora vereadora, Dra. marina raquel Lopes 
mendes Ascensão saiu da reunião.
o senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues deu início às INTErvEN-
çÕEs Dos mUNÍCIPEs: 
ALBErTo rAmos PIrEs – referiu-se às Esca-
das da Boa Passagem e à rua viterbo Campos 
dizendo que as mesmas estão muito degradas. 
referiu-se à marginal de Gaia, entre o Cais e a 
Afurada, referindo-se à existência de apenas 
duas passadeiras para peões, no local. referiu-
-se à falta de transportes públicos entre a Afu-
rada, o Candal e o Cais de Gaia e ao muro das 
Escadas da rua Fonte Nova, que já devia ter 
sido demolido há mais de 12 anos. 
o senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues disse que na zona do 
Castelo de Gaia, foram feitas expropriações 
por parte da Câmara, porque existe um pacote 
de intervenções em toda a zona do Castelo de 
Gaia, rua viterbo Campos e Centro histórico 
até ao Jardim do morro, financiadas no âmbi-
to do quadro comunitário, traduzindo-se num 
financiamento específico para a reabilitação 
urbana, onde toda essa promessa do passado 
se vai concretizar. Disse que as candidaturas só 
abriram no ano passado, mas entretanto, a Câ-
mara preparou os projetos necessários para se 
poder candidatar e preparar o financiamento, 
porque o quadro comunitário não compartici-
pa a 100%. Disse que no local vai ser feita uma 
obra que vai ser a salvaguarda daquilo que são 
as raízes no Centro histórico, em termos de co-
modidade, infra estruturas, melhores acessibili-
dades, alargamento de vias com as expropria-
ções, outros equipamentos, etc. relativamente 

à questão do muro, disse que a mesma está a 
ser ultimada e que as passadeiras vão passar a 
ter bandas sonoras, no sentido de atenuar as 
velocidades. No que diz respeito à questão dos 
autocarros, disse que a mesma está a ser resol-
vida, ou seja, a Câmara está a criar um modelo 
tipo, que consiste em ter um carro a funcionar, 
cinco dias por semana, no Centro histórico.
E nada mais havendo a tratar, quando eram 19 
horas e 25 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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B.1. DEsPACHos

DEsPACHo Nº51/DMAF/2018
Fruto do projeto de reorganização dos Arma-
zéns sob responsabilidade da Divisão de Aquisi-
ção de Bens e serviços e de Aprovisionamento 
(DABsA), o Armazém 2 - Edifício das oficinas 
Gerais será objeto de obras de requalificação, 
a iniciar em data próxima, revelando-se, por tal 
facto, necessária a sua deslocalização.
Face ao exposto, ficarão reduzidos a serviços 
mínimos o Armazém 1 (Peças Auto/EPI's) e 
o Armazém 2 (Edifícios), os quais, a partir de 
9/08, passam a encerrar nas tardes de segunda 
a Quinta feiras, e durante todo o dia de sextas-
-feiras.
Cientes dos constrangimentos relacionados 
com a matéria, mas tentando evitar-se grande 
impacto no funcionamento diário de todos os 
serviços, determina-se que os serviços requisi-
tantes cumpram as seguintes orientações:
1. regularização excecional de todas as rQI’s, 
cujos materiais já foram levantados, até ao pró-
ximo dia 14 de agosto;
2. requisição do material mínimo indispensável 
ao regular funcionamento das tarefas;
3. Envio das rQI’s por e-mail ou entrega pes-
soal (sempre devidamente autorizadas por su-
perior hierárquico) com 15 dias de antecedên-
cia ao respetivo levantamento;
4. No momento do levantamento do material 
requisitado e sob pena de não ser entregue, 
deve o funcionário efetuar, sempre, a entrega 
das cópias das rQI’s;
5. o procedimento descrito no ponto anterior 
não é, contudo, aplicável às Equipas sImIr (dis-
põem de 24 horas para regularizar o procedi-
mento), e em casos devidamente fundamenta-
dos como urgentes, por hierarquia máxima das 
unidades orgânicas.
Apela-se à compreensão de todos os serviços 
quanto aos constrangimentos que possam vir a 
ocorrer durante o período da obra.
vila Nova de Gaia, 7 de agosto de 2018
A Diretora municipal de Administração e Finan-
ças, (manuela Garrido)

DEsPACHo N°52/DMAF/2018
De acordo com o expresso no regulamento 
dos serviços municipais, compete aos Dirigen-

tes das diversas unidades orgânicas colaborar 
na elaboração dos documentos provisionais, 
orçamento e GoPs.
Assim, deverão os referidos Dirigentes reme-
ter à Direção municipal de Administração e 
Finanças, impreterivelmente até ao dia 10 de 
setembro de 2018 os elementos referentes às 
respetivas áreas de atuação, através do email 
manuelagarrido@cm-gaia.pt.
Face aos constrangimentos que sempre existem 
as propostas/previsões a apresentar devem ser 
realistas e baseadas em critérios de grande ri-
gor e elevadíssima reflexão e ponderação.
A estrutura dos documentos a apresentar, como 
é já do conhecimento de todos, tem de obede-
cer a determinados princípios/regras e conter 
determinados elementos cujos campos são de 
preenchimento obrigatório
1. Campos de preenchimento obrigatório - to-
das as propostas têm de incluir para cada um 
dos projetos/ações os seguintes elementos:
- Forma de realização
- Fonte de financiamento
- responsável
- Datas de início e de fim
- Fase de execução
2. Campos onde devem ser colocados os valo-
res:
- Na coluna “Definido” os que têm que ser asse-
gurados pelo orçamento municipal, isto é, que 
obrigatoriamente constam do orçamento.
- Na coluna “Não Definido” aqueles que não 
vão constar do orçamento porque respeitam a 
financiamentos ainda em negociação.
Exemplo: Projeto/ação candidatado a financia-
mento da União Europeia e ainda não aprova-
do. Na coluna “Definido” coloca-se o valor cor-
respondente ã parte a suportar pela Autarquia 
(p.ex: 20%) e na coluna “Não Definido" o valor 
referente à comparticipação da UE (p.ex; 80%). 
se o projeto já estiver aprovado o valor total da 
despesa terá de ser colocado apenas na coluna 
“Definido”.
3. Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - são 
incluídos neste documento apenas os projetos/
ações que implicam despesas com bens de in-
vestimento. Exemplos: Aquisição de terrenos; 
construção, aquisição e grande reparação de 
edifícios e outras construções; aquisição/gran-
de reparação e conservação de maquinaria; 
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equipamento e material de transporte.
4. Plano das Atividades mais relevantes (PAm) 
- incluí as despesas correntes consideradas re-
levantes para a Autarquia e as despesas de ca-
pital que não se referem a bens de investimento 
(nomeadamente as transferências de capital). 
Exemplos: aquisições de bens e serviços de 
toda natureza (consumíveis; publicidade; mate-
rial/serviços de limpeza; transportes; alugueres 
diversos; vestuário; material de escritório; livros 
e documentação técnica etc.); Transferências 
correntes e de capital para as Freguesias, Em-
presas municipais, Escolas e Instituições diver-
sas
5. Quer o PPI quer o PAm têm que incluir obri-
gatoriamente:
- Todos os projetos/ações que se encontram 
em curso e os que ainda se vão iniciar no cor-
rente ano,
- Todos os projetos/ações (novos) a iniciar em 
2019 (havendo encargos repartidos efetuar o 
respetivo escalonamento por anos);
- Todos os projetos/ações que embora não ori-
ginem despesa em 2019 se preveja que venham 
a originar despesa nos anos seguintes (2020, 
2021, 2022, 2023 etc).
6. o valor total a apresentar para cada um dos 
projetos/ações tem obrigatoriamente de incluir 
os valores de adjudicação, do IvA, de eventuais 
trabalhos a mais e de revisões de preços.
7. Nos projetos/ações que possuem financia-
mentos/comparticipações (nomeadamente da 
União Europeia), os valores a fazer constar do 
documento para além de serem obrigatoria-
mente apresentados nos termos do ponto an-
terior têm que o ser pelo valor global do proie-
to/acão. isto é, o valor a constar do documento 
tem que ser igual a 100% da despesa a realizar.
Alerta-se para o facto de só serem aceites os 
documentos recebidos de acordo com o ante-
riormente expresso e que selam elaborados nos 
termos do ficheiro Excel que será remetido por 
e-mail.
vila Nova de Gaia, 9 de agosto de 2018
A Diretora municipal de Administração e Finan-
ças, A Diretora municipal de Administração e 
Finanças, (manuela Garrido)

DEsPACHo N°53/DEVs/2018
Nos termos e ao abrigo do disposto no artigo 

42.° do Anexo I do Decreto-Lei n,° 4/2015 de 
07 de Janeiro que aprova o Código de Proce-
dimento Administrativo e no n.º 1 do artigo 19.° 
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 13 de agosto a 04 de 
setembro de 2018, inclusive.
vila Nova de Gala 10 de agosto de 2018
o Chefe de Divisão de Espaços verdes e salu-
bridade, (António Jorge Leitão Dias)

DEsPACHo N.°54/DDCJ/2018
Por necessidade de assegurar o normal fun-
cionamento dos serviços no Departamento de 
Desporto, Cultura e Juventude, durante a minha 
ausência por motivo de férias, no período de 16 
de Agosto a 3 de setembro, e nos termos do 
disposto no artigo 42° do Código Procedimen-
to Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.° 4/15, de 7 de janeiro, delego transitoriamen-
te as minhas as competências próprias e sub-
delegadas a:
a) sra. Dra. Esmeralda Barbosa, Chefe de Divi-
são de Gestão de Equipamentos e Eventos, a 
área do Desporto e Cultura;
b) sr. Dr. Eurico moreno, Chefe de Divisão do 
Turismo, a área do Turismo;
c) sra. Dra. silvina Batista, técnica superior, a 
área da Juventude;
município de vila Nova de Gaia, 13 de Agosto 
de 2018
o Diretor do Departamento de Desporto, Cul-
tura e Juventude, mário Duarte

DEsPACHo N.º 55/DCCEEP/2018
Tendo em vista acautelar o normal funciona-
mento dos serviços durante a minha ausên-
cia, por motivos de férias, no período de 20 de 
agosto a 10 de setembro de 2018, nos termos 
do disposto no artigo 42° do Código de Proce-
dimento Administrativo, aprovado pelo Decre-
to-Lei n.º 4/2015 de 7 de janeiro, delego transi-
toriamente as minhas competências próprias e 
subdelegadas, no sr. Arq.° serafim silva.
vila Nova de Gaia, 17 de agosto de 2018
o Chefe da Divisão de Conceção Construção 
de Equipamentos e Espaços Públicos, Eng.º rui 
ramos.



81

 nº 94 | agosto 2018 | Boletim municipal

DespacHos e oRDens De seRViÇo

DEsPACHo N.º 56/DgEF/2018
Nos termos e para os efeitos do disposto no ar-
tigo 42.º do Código de Procedimento Adminis-
trativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, 
de 7 de janeiro, durante a minha ausência, no 
período compreendido entre 27 de agosto e 7 
de setembro, delego transitoriamente as mi-
nhas competências próprias e subdelegadas, 
no senhor Eng.º João Pereira, Técnico superior 
desta Divisão.
vila Nova de Gaia, 24 de agosto de 2018
A Chefe de Divisão de Gestão de Empreitadas e 
Fiscalização, (Isabel Carvalho)

DEsPACHo DE DEsIgNAÇÃo 57/2018
No âmbito do procedimento concursal para o 
provimento do cargo de Chefe de Divisão de 
Gestão Escolar e recursos Educativos, publica-
do no Diário da república, 2ª série, n.º 55, de 
19 de março de 2018, pelo aviso de abertura n.º 
3614/2018 e na Bolsa de Emprego Publico com 
o código oE201803/0634, designo a Exma. 
sra. Dra. sandra maria moreira Gonçalves, em 
regime de comissão de serviço e pelo período 
de três anos, atento o disposto na proposta de 
designação do júri e respetivos fundamentos.
A presente designação produz efeitos a partir 
do dia 1 de setembro de 2018.
Paços do Concelho, 30 de agosto de 2018.
o Presidente da Câmara, (Eduardo vítor rodri-
gues)

B.2. oRDENs DE sERVIÇo

oRDEM DE sERVIÇo N.º 14/2018
Com vista ao reforço de meios humanos na 
Equipa multidisciplinar de Protocolo e relações 
Externas, na sequência da proposta apresenta-
da, determino que a trabalhadora Carla maria 
Peixoto vieira, com o n° de ordem 2409, assis-
tente técnica, passa a exercer funções na refe-
rida equipa, com efeitos a 13 de julho de 2018, 
deixando o gabinete de apoio da senhora ve-
readora Eng.ª Paula Carvalhal.
município de vila Nova de Gaia, 30 de julho de 
2018.
o vereador, manuel Antonio Correia monteiro.



Avisos e editAis

Nº 94 | Agosto 2018 | BoLetiM MUNiCiPAL

82

EDt-CMVNg/2018/499
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAmENTo 

N.º 2/86
(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 26 
de julho 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 2/86 para o lote n.º 42, requeri-
do em nome de FrANCLIm DE PINho ALvEs 
FErrEIrA, que tem como objetivos:
a) Atualização da área do lote, de 328m2 para 
337,50m2, resultante da realização de levanta-
mento topográfico.
b) Alteração da área de implantação, de 112m2 
para 117m2, valor definido como máximo.
c) Alteração da área de construção, de 336m2 
para 401m2, valor definido como máximo.
d) Definição de piso recuado, com 56m2.
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 3326/18 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: 02/08/2018

EDt-CMVNg/2018/500
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 
rUI mANUEL Dos sANTos DIAs, com última 
morada conhecida na rua Dr Carlos Costa, n.º 
132 – 2.º Esq.º - Perosinho, na qualidade de pro-
prietário conforme consta na Conservatória do 
registo de Automóveis, de que a Polícia mu-
nicipal de vila Nova de Gaia removeu no dia 
31/01/2018, ao abrigo do art.º 164º do Código 
da Estrada, da rua Luís de Camões, freguesia 
de Perosinho, para o Estaleiro municipal, sito na 
rua do Passadouro, Freguesia da madalena, o 
veículo Ligeiro de Passageiros, marca skoda, 
modelo octavia, matrícula 07-62-ms, 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-

C. EDITAIs
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digo da Estrada, com as consequências daí re-
sultantes.
E para constar se faz o presente Edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos lugares 
de estilo.
Proc. n.º 042/DPm/vA/2018
N/ ref.ª: sAI-PmvNG/2018/1416
vila Nova de Gaia, 06-08-2018 
Diretor do Departamento de Policia municipal, 
Telmo Filipe Quelhas moreira.
Data de Publicitação: 06/08/2018

EDt-CMVNg/2018/502
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAmENTo 

N.º 35/95
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento municipal de 
Urbanização e Edificação)
Eng.º Patrocínio miguel vieira Azevedo, vice-
-Presidente da Câmara municipal de vila Nova 
de Gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 44/PCm/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 
de outubro de 2017.
FAZ sABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 
30 de julho de 2018, e nos termos do dispos-
to no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16 de dezembro, na sua atual redação, que foi 
apresentado um pedido de alteração da licen-
ça de loteamento n.º 35/95 para o lote n.º 4, 
requerido em nome de mÓNICA ALEXANDrA 
TAvArEs soArEs E sANTos, que tem como 
objetivo a alteração da área de implantação, de 
117m2 para 124,20m2 e a alteração da área de 
construção da cave, destinada a garagem e ar-
rumos, para 207,90m2. 
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 3298/18 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: 08/08/2018

EDt-CMVNg/2018/503
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 
JosÉ ALvEs, com última morada conhecida 
na Avenida da república, n.º 793 – APrT.64-6 – 
vila Nova de Gaia, 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 20/01/2018, 
ao abrigo do art.º 164º do Código da Estrada, 
da rua manuel salgueiral, freguesia de santa 
marinha, para o Estaleiro municipal, sito na rua 
do Passadouro, Freguesia da madalena, o veí-
culo Ligeiro de Passageiros, marca Audi, mo-
delo A4, matrícula 75-DQ-61, 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.
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E para constar se faz o presente Edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos lugares 
de estilo.
Proc. n.º 026/DPm/vA/2018
N/ ref.ª: sAI-PmvNG/2018/1438
vila Nova de Gaia, 09-08-2018 
Diretor do Departamento de Policia municipal, 
Telmo Filipe Quelhas moreira.
Data de Publicitação: 10/08/2018

EDt-CMVNg/2018/506
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 15 respeitante à reunião 
Pública realizada no dia 16 de julho de 2018, 
aprovada nos termos do disposto no art.º 27º 
do CPA, no nº. 3 do art.º 57º da Lei nº 75/2013, 
de 12 de setembro, bem como do nº. 1, do art.º 
11º do regimento desta Câmara municipal, apro-
vado pelo Executivo na reunião de 2017/10/21.
Por ser verdade e a fim de ser tornada pública 
se fez o presente Edital que vai ser afixado no 
átrio municipal, estando a respetiva ata exposta 
para consulta, junto do balcão de informação. 
vila Nova de Gaia, 9 de agosto de 2018.
o vereador, manuel Antonio Correia monteiro.
Data de Publicitação: 13/08/2018

EDt-CMVNg/2018/508
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 16 respeitante 
à reunião Pública realizada no dia 6 de agosto 
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, 9 de agosto de 2018.
o vereador, manuel Antonio Correia monteiro.
Data de Publicitação: 13/08/2018

EDt-CMVNg/2018/511
ABErTUrA Do ProCEDImENTo DE ELABo-
rAçÃo Do rEGULAmENTo mUNICIPAL DAs 
INsÍGNIAs E DIsTINçÕEs hoNorÍFICAs DE 
vILA NovA DE GAIA 
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 do regime 
jurídico das autarquias locais aprovado pela 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, em reunião pública rea-
lizada no dia 06 de agosto de 2018, deliberou 
aprovar o início do procedimento e participa-
ção procedimental tendente à elaboração do 
regulamento municipal das Insígnias e Distin-
ções honoríficas de vila Nova de Gaia. 
mais se torna público que todos aqueles que 
reúnam os requisitos previstos no artigo 68.º 
do CPA poderão constituir-se como interes-
sados no presente procedimento e apresentar 
contributos para a elaboração 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, 13 de 
agosto de 2018
o Presidente da Câmara municipal de vila Nova 
de Gaia, Eduardo vítor rodrigues
Data de Publicitação: 13/08/2018

EDt-CMVNg/2018/512
ProJETo DE rEGULAmENTo QUE ProCE-
DE À ALTErAçÃo Ao rEGULAmENTo GoP – 
GAIA orçAmENTo PArTICIPATIvo  
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Eduardo vítor rodrigues, Presidente da Câma-
ra municipal de vila Nova de Gaia, torna públi-
co, que, nos termos e para os efeitos do artigo 
101.º do Código de Procedimento Administrati-
vo (CPA), aprovado pelo Decreto-lei n.º 4/2015, 
que a Câmara municipal, em reunião pública 
de 06 de agosto de 2018, deliberou submeter 
o projeto de alteração ao regulamento GoP – 
Gaia orçamento Participativo, a consulta públi-
ca, para a recolha de sugestões, mediante pu-
blicação do mesmo, no Boletim municipal e no 
sítio institucional do município na Internet em 
www.cm-gaia.pt. 
Assim, nos termos do n.º 2 do artigo 101.º do 
CPA, os interessados devem dirigir por escrito 
as suas sugestões à Câmara municipal, no prazo 
de 30 dias, a contar da data da sobredita publi-
cação, através do correio eletrónico etrm@cm-
-gaia.pt ou para o seguinte endereço: Departa-
mento de Assuntos Jurídicos – Equipa Técnica 
dos regulamentos municipais – Apartado 239, 
4431-903 vila Nova de Gaia, ou, ainda, median-
te entrega das mesmas diretamente no Gabi-
nete de Atendimento ao munícipe no Edifício 
dos Paços do Concelho – rua Álvares Cabral, 
4400-017 vila Nova de Gaia. 
vila Nova de Gaia, Paços do município, 13  de 
agosto  de 2018
o Presidente da Câmara municipal de vila Nova 
de Gaia, Eduardo vítor rodrigues
Data de Publicitação: 14/08/2018

EDt-CMVNg/2018/513
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 
JorGE EDUArDo rEDDEN ABALo, com úl-
tima morada conhecida na rua Banda marcial 
de Gueifães, 215 3º FT – maia, 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 
14/02/2018, ao abrigo do art.º 164º do Código 
da Estrada, da Praceta Adolfo marques, fregue-
sia de santa marinha, para o Estaleiro municipal, 
sito na rua do Passadouro, Freguesia da ma-

dalena, o veículo Ligeiro de Passageiros, marca 
renault, modelo Clio, matrícula oX-89-34, 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. 117/DPm/vA/2018
N/ ref.ª: sAI-PmvNG/2018/1439
vila Nova de Gaia, 09-08-2018
Diretor do Departamento de Policia municipal, 
Telmo Filipe Quelhas moreira.
Data de Publicitação: 14/08/2018

EDt-CMVNg/2018/514
TELmo FILIPE QUELhAs morEIrA, Diretor do 
Departamento de Policia municipal, no uso das 
competências subdelegadas pelo Exmo. se-
nhor vereador Dr. manuel monteiro, por Despa-
cho n.º 58/vmm/2017 de 09 de Novembro:
Faz saber, que nos termos do art.º 166º do Có-
digo da Estrada, fica por este meio notificado 
rICArDo ANDrÉ Dos sANTos, com última 
morada conhecida na rua da Gaeta, 398 – vila 
maior, 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 14/02/2018, ao abrigo 
do art.º 164º do Código da Estrada, da rua de 
Canelas de Baixo, freguesia de Canelas, para o 
Estaleiro municipal, sito na rua do Passadou-
ro, Freguesia da madalena, o veículo Ligeiro de 
Passageiros, marca seat, modelo Ibiza, matrícu-
la 36-77-CQ, 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-
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sultantes
E para constar se faz o presente Edital que vai 
ser afixado no escaparate do átrio dos Paços 
do Concelho
Proc. nº121/DPm/vA/2018
N/ ref.ª: sAI-PmvNG/2018/1440
vila Nova de Gaia, 09-08-2018
Diretor do Departamento de Policia municipal, 
Telmo Filipe Quelhas moreira.
Data de Publicitação: 14/08/2018

EDt-CMVNg/2018/515
(Proc. 1268/vT/2017)

Dr. TELmo FILIPE QUELhAs morEIrA, Di-
retor do Departamento da Polícia municipal, 
da Câmara municipal de vila Nova de Gaia, no 
uso das competências subdelegadas pelo des-
pacho n.º 58/vmm/2017, de 09 de Novembro, 
do senhor vereador do Pelouro da Fiscaliza-
ção municipal e vistorias Administrativas, com 
competência subdelegada pelo despacho n.º 
47/PCm/2017, de 27 de outubro, do senhor Pre-
sidente da Câmara municipal, com competência 
conferida por esta última, na reunião de 21 de 
outubro de 2017.
FAZ sABEr, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº 1 do artigo 112.º do Código de Procedi-
mento Administrativo, aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 4/2015, de 7 de Janeiro, através da afi-
xação do presente Edital, ao proprietário (a) (s) 
da edificação sita na rua Barão do Corvo, n.º 
506, freguesia de santa marinha e vilar do Pa-
raíso, desta cidade de vila Nova de Gaia, de que, 
no âmbito do Processo Administrativo N.º 1268/
vT/2017, foi pelo despacho do senhor vereador 
do Pelouro da Fiscalização municipal e vistorias 
Administrativas, Dr. manuel monteiro, de 25 de 
maio de 2018, proposta a decisão cujos termos 
e fundamentos, se passa a referir:
“Em 09.04.2018 foi realizada, por iniciativa ofi-
ciosa do município, uma vistoria à edificação 
sita na rua Barão do Corvo, n.º 506, freguesia 
de santa marinha e s. Pedro da Afurada, vila 
Nova de Gaia, nos termos e para os efeitos do 
disposto nos artigos 89.º e seguintes do regi-
me Jurídico de Urbanização e de Edificação 
(rJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, 
de 16 de Dezembro, na redação que lhe é con-
ferida pela legislação subsequente.
Lavrou-se auto da mesma, para o qual se reme-

te. De acordo com o que nele se mostra referi-
do em matéria espacial, está em causa uma edi-
ficação térrea, com aproveitamento do vão da 
cobertura, devoluta, implantada à face da via 
pública, de 2 frentes, orientadas a sudeste e a 
noroeste, integrada num grupo de construções 
dispostas no solo em banda contínua.
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 da edificação vistoriada.
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 
do prédio vistoriado, no prazo máximo de má-
ximo de 30 dias úteis, a execução dos seguintes 
trabalhos:
- EXTErIor
a) Fachada (s) 
1. Garantir o encerramento total do edifício, im-
pedindo desta forma o acesso indevido ao seu 
interior. Para o efeito, deverá ser colocada nova 
porta com a resistência necessária no vão da 
fachada principal e reparadas outras caixilha-
rias porventura existentes na fachada posterior 
e cujo estado de conservação assim justifique, 
ou em alternativa, proceder ao emparedamen-
to desses mesmos vãos com alvenaria de tijolo 
rebocada.
2. remoção do vidro da janela da fachada prin-
cipal que se encontra partido.
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b) Cobertura
3. reparação geral da cobertura
c) Logradouro
4.Caso se venha a revelar necessário, deverá 
proceder-se à limpeza do logradouro e à remo-
ção para local apropriado, quer dos lixos, quer 
dos resíduos resultantes do corte da vegetação 
infestante que porventura possa existir.
- INTErIor
5. Demolição das estruturas de madeira que 
ameacem ruina, incluindo remoção dos respe-
tivos escombros para local apropriado e trava-
mento das estruturas remanescentes caso se 
mostre necessário à estabilidade do conjunto.
6. Limpeza dos lixos e dos escombros eventual-
mente existentes no interior do edifício e pro-
ceder à sua remoção para local apropriado.” 
Nessa conformidade, fica (m) notificado (a) 
(s), para, ao abrigo do disposto nos artigos n.ºs 
121.º e 122.º do Código de Procedimento Admi-
nistrativo (CPA), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 07 de Janeiro, se pronunciar (em) 
por escrito, se assim o desejar (em), sobre esta 
proposta de decisão, no prazo de quinze dias a 
contar da receção da presente notificação.
mais se comunica, que no processo se encontra 
um anexo fotográfico ao auto de vistoria, que 
não é afixado juntamente com o presente EDI-
TAL
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/2018/24800
vila Nova de Gaia, 07-02-2018 
Diretor do Departamento de Policia municipal, 
Telmo Filipe Quelhas moreira.
Data de Publicitação: 14/08/2018

EDt-CMVNg/2018/516
(Proc. 911/vT/2018)

TELmo FILIPE QUELhAs morEIrA, Dr., Dire-
tor do Departamento de Polícia municipal do 
município de vila Nova de Gaia, no uso das 
competências atribuídas pelo despacho n.º 58/
vmm/2017, de 9 de novembro, do senhor ve-
reador do Pelouro da Fiscalização municipal 
e vistorias Administrativas, com competência 
subdelegada pelo despacho n.º 47/PCm/2017 
de 27 de outubro de 2017 do senhor Presidente 
da Câmara municipal, com competência confe-

rida pela Exma. Câmara municipal na sua reu-
nião de 21 de outubro de 2017, 
FAZ sABEr, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº 1 do art.º 112º do Código de Procedi-
mento Administrativo, através da afixação do 
presente Edital, a todos os interessados – pro-
prietários do prédio urbano sito na rua da 
herdade, nº 221, casas 2, 3 e 4, na freguesia de 
oliveira do Douro deste concelho de vila Nova 
de Gaia, de que, no âmbito do Processo Admi-
nistrativo nº 911/vT/2018, por despacho de 10 
de julho de 2018 do sr. vereador do Pelouro 
da Fiscalização municipal e vistorias Adminis-
trativas, Dr. manuel monteiro foi determinada 
a realização de uma vistoria administrativa aos 
referidos edifícios, a título oficioso, com vista a 
avaliar do seu estado de conservação, nos ter-
mos e para os efeitos do disposto nos art.os 89º 
e ss. do regime Jurídico da Urbanização e da 
Edificação (rJUE), aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 555/99 de 16 de dezembro, na redação que 
lhe foi dada por diversa legislação posterior.
A realização desta vistoria tem por fundamento 
o facto de, em análise prévia sucinta efetuada 
ao local por técnico municipal, se ter apurado 
que aquelas edificações apresentam patologias 
suscetíveis de comprometerem as suas condi-
ções de salubridade, segurança ou arranjo es-
tético, nomeadamente:-
- Edificações devolutas e em estado de aban-
dono, erigidas no logradouro traseiro em pata-
mar virado para a A1 – IP1.
Assim, os peritos adstritos a esta Divisão de 
Fiscalização do município de vila Nova de Gaia 
deslocar-se-ão ao local acima referido no dia 14 
de setembro de 2018, pelas 09h45m, a fim de 
se levar a efeito uma vistoria administrativa nos 
termos do disposto no art.º 90º do regime Ju-
rídico da Edificação e da Urbanização (rJUE), 
no sentido de ser analisado o estado de conser-
vação do referido imóvel.
Face ao exposto, solicita-se ao(s) proprietário(s) 
que se digne(m) estar presente(s) no referido 
local, no dia e período indicados.
Nos termos do disposto no nº 3 do art.º 90º 
do rJUE, poderão os aqui notificados, caso o 
desejem, até à véspera da data da realização 
da diligência, indicar um perito para intervir na 
realização da vistoria e/ou formular quesitos 
que queiram ver respondidos pelos peritos par-
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ticipantes na vistoria.
o despacho acima referido, do sr. vereador 
Dr. manuel monteiro foi proferido ao abrigo da 
subdelegação de competências conferida pelo 
despacho n.º 47/PCm/2017 de 27 de outubro 
de 2017 do senhor Presidente da Câmara mu-
nicipal, com competência conferida pela Exma. 
Câmara municipal na sua reunião de 21 de ou-
tubro de 2017.
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.
N/ ref.ª: INT-CmvNG/2018/28413
vila Nova de Gaia, 26-07-2018 16:43
Diretor do Departamento de Policia municipal, 
Telmo Filipe Quelhas moreira.
Data de Publicitação: 17/08/2018

EDt-CMVNg/2018/517
(Proc. 718/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 
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 12 de junho de 2018, 
foi proferida, nos termos do disposto no n.º 2, 
do art.º 149.º e ss. do DL n.º 442/91, de 15 de 
Novembro, alterado pelo DL n.º 61/96, de 31/01, 
aplicável por força do disposto no art.º 6.º, do 
DL n.º 4/2015, de 07/01, decisão de tomada de 
posse administrativa do imóvel, sito na rua da 
Costa com a rua dos Abraços, da freguesia de 
Canelas, deste concelho, com efeitos a partir do 
próximo dia 03 de setembro de 2018, a partir 
das 09h30m, e pelo período estritamente ne-
cessário ao cumprimento da execução coerci-
va da ordem de limpeza/corte da vegetação 
espontânea excessiva presente no referido 
terreno e posterior remoção ou eliminação de 

todos os sobrantes vegetais a produzir ou exis-
tentes, bem como de outros tipos de resíduos 
aí presentes, em violação do disposto no art. 
33º e alínea b), do art.º 49º, do regulamento 
municipal de resíduos sólidos Urbanos e Lim-
peza Pública de vila Nova de Gaia, proferida, 
em 18/09/2017, por despacho do Exmº senhor 
vereador do Pelouro da Fiscalização municipal, 
com competência subdelegada pelo despacho 
nº. 14/PCm/2014, de 10 de março, do senhor 
Presidente da Câmara municipal de vila Nova 
de Gaia.
Com efeito, por despacho de 18/09/2017, do 
Exmº senhor vereador do Pelouro da Fiscaliza-
ção municipal, veio a ser ordenado aos proprie-
tários, arrendatários, usufrutuários ou entidade 
que a qualquer título detivesse(m) o terreno, 
que procedesse(m), no prazo de 15 dias úteis, à 
limpeza/corte da vegetação e demais resíduos, 
existentes no terreno, na rua da Costa com a 
rua dos Abraços, da freguesia de Canelas, des-
te 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 resíduos sóli-
dos 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 nos dias 
20/10/2017 e em 25/10/2017.
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 22-03-2018, 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.
N/ ref.ª: INT-CmvNG/2018/28223
vila Nova de Gaia, 25-07-2018 16:04:00 
Diretor do Departamento de Policia municipal, 
Telmo Filipe Quelhas moreira.
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Data de Publicitação: 17/08/2018

EDt-CMVNg/2018/520
TELmo FILIPE QUELhAs morEIrA, Diretor do 
Departamento de Policia municipal, no uso das 
competências subdelegadas pelo Exmo. se-
nhor vereador Dr. manuel monteiro, por Despa-
cho n.º 58/vmm/2017 de 09 de Novembro:
Faz saber, que fica por este meio notificada 
mArIA EmÍLIA CoELho DA sILvA, com última 
morada conhecida na Praceta rainha mariana 
vitória, n.º 24 – 1.º Esq.º - Tras., freguesia de Er-
mesinde - valongo, na qualidade de proprietá-
ria conforme consta na Conservatória do regis-
to de Automóveis, de que a Polícia municipal de 
vila Nova de Gaia removeu no dia 05/02/2018, 
ao abrigo do art.º 164º do Código da Estrada, 
da rua do Padrão, frente ao n.º 209, freguesia 
de Pedroso, para o Estaleiro municipal, sito na 
rua do Passadouro, Freguesia da madalena, o 
veículo Ligeiro de Passageiros, marca Fiat mo-
delo Punto 75, matrícula 35-02-FP, por se en-
contrar estacionado em infração ao art.º163º do 
Código da Estrada.
Dispõe a notificada do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do 
presente Edital, para a reclamação do referido 
veículo, sob pena do mesmo ser considerado 
abandonado e adquirido pela Autarquia, con-
forme o previsto no n.º 4 do art.º 165.º do Có-
digo da Estrada, com as consequências daí re-
sultantes.
E para constar se faz o presente Edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos lugares 
de estilo.
Proc. n.º 067/DPm/vA/2018
N/ ref.ª: sAI-PmvNG/2018/1413
vila Nova de Gaia, 03-08-2018 
Diretor do Departamento de Policia municipal, 
Telmo Filipe Quelhas moreira.
Data de Publicitação: 21/08/2018

EDt-CMVNg/2018/522
PosTUrA mUNICIPAL DE TrâNsITo - rUA 
PADrE BrITo - CANIDELo
manuel António Correia monteiro, vereador da 
Câmara municipal de vila Nova de Gaia,
TorNA PÚBLICo que, por deliberação da 
Exma. Câmara municipal, tomada na reunião 
de 2 de Julho de 2018, foi aprovada a seguinte 

PosTUrA mUNICIPAL DE TrâNsITo:
- Implementação de um sinal sToP na rua Pa-
dre Brito, na interseção com a rua do Nora, em 
Canidelo. 
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de Gaia, 01 de Agosto de 2018
o vereador, manuel Antonio Correia monteiro.
Data de Publicitação: 21/08/2018

EDt-CMVNg/2018/524
PosTUrA mUNICIPAL DE TrâNsITo - rUA 
PArTICULAr JorGE FErrEIrA, FrEGUEsIA 
DA UNIÃo DAs FrEGUEsIAs DE sANTA mArI-
NhA E s. PEDro DA AFUrADA
mANUEL ANTÓNIo CorrEIA moNTEIro, vE-
rEADor DA CâmArA mUNICIPAL DE vILA 
NovA DE GAIA, 
TorNA PÚBLICo que, por deliberação da 
Exma. Câmara municipal, tomada na reunião de 
19 de março de 2018, foi aprovada a seguinte 
PosTUrA mUNICIPAL DE TrâNsITo:
Implementação de um sinal vertical de stop na 
rua Particular Jorge Ferreira, de acordo com o 
esquema em anexo
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de Gaia, 16 de agosto de 2018, 
o vereador, manuel Antonio Correia monteiro.
Data de Publicitação: 21/08/2018

EDt-CMVNg/2018/526
PosTUrA mUNICIPAL DE TrâNsITo - rUA 
moINhos DE PIsÃo, GrIJÓ
manuel António Correia monteiro, vereador da 
Câmara municipal de vila Nova de Gaia
TorNA PÚBLICo que, por deliberação da 
Exma. Câmara municipal, tomada na reunião de 
6 de agosto de 2018, foi aprovada a seguinte 
PosTUrA mUNICIPAL DE TrâNsITo:
rua moinhos de Pisão - colocação de um sinal 
de paragem obrigatória B2 na rua moinhos de 
Pisão, junto ao entroncamento com a rua da 
Guarda.
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de Gaia, 21 de agosto de 2018,  
o vereador, manuel Antonio Correia monteiro.
Data de Publicitação: 23/08/2018



Avisos e editAis

Nº 94 | Agosto 2018 | BoLetiM MUNiCiPAL

90

EDt-CMVNg/2018/527
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAmENTo 

N.º 12/88
(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 13 
de agosto 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 12/88 para os lotes 10, 11, 13 e 
14, requerido em nome de LEvEBrIsA, sA, que 
tem como objetivos:
a) Alteração da área de construção dos anexos 
do lote 10, de 53,60m2 para 65,50m2, definido 
como valor máximo;
b) Alteração da área de construção dos anexos 
do lote 11, de 53,10m2 para 63,50m2, definido 
como valor máximo;
c) Alteração da área de construção dos anexos 
do lote 10, de 49,70m2 para 60,30m2, definido 
como valor máximo;
d) Alteração da área de construção dos anexos 
do lote 10, de 52,40m2 para 59,50m2, definido 
como valor máximo.
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 3606/18 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: 23/08/2018

EDt-CMVNg/2018/528
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAmENTo 

N.º 62/84
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento municipal de 
Urbanização e Edificação)
Eng.º Patrocínio miguel vieira Azevedo, vice-
-Presidente da Câmara municipal de vila Nova 
de Gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 44/PCm/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 
de outubro de 2017. 
FAZ sABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 27 
de Julho 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 62/84 para o lote n.º43, reque-
rido em nome de Alexandre dos santos Guima-
rães, que tem como objetivo a legalização de 
anexos e alpendre. 
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.º3455/18 estará disponível 
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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: 23/08/2018

EDt-CMVNg/2018/529
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAmENTo 

N.º 46/83
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento municipal de 
Urbanização e Edificação)
Eng.º Patrocínio miguel vieira Azevedo, vice-
-Presidente da Câmara municipal de vila Nova 
de Gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 44/PCm/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 
de outubro de 2017. 
FAZ sABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 
24 de julho 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 46/83 para o lote n.º 7, reque-
rido em nome de mArIA mANUELA PErEIrA 
FIGUEIrEDo roDrIGUEs, que tem como ob-
jetivos: 

a) Alteração da mancha de implantação da edi-
ficação principal; 
b) Alteração da área de implantação da edifica-
ção principal, de 121m2 para 101,28m2 e da área 
de construção, de 242m2 para 202,56m2; 
c) regularização do volume anexo, com a área 
de 90,24m2. 
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 2697/18 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: 23/08/2018

EDt-CMVNg/2018/530
PosTUrA mUNICIPAL DE TrâNsITo - rUA DA 
EsCoLA NovA – LEvEr 
manuel António Correia monteiro, vereador da 
Câmara municipal de vila Nova de Gaia
TorNA PÚBLICo que, por deliberação da 
Exma. Câmara municipal, tomada na reunião 
de 16 de Julho de 2018, foi aprovada a seguinte 
PosTUrA mUNICIPAL DE TrâNsITo:
- Implementação de sentido único na rua da 
Escola Nova, entre o Largo de Painçais até à 
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rua do Bolhão
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de Gaia, 22 de Agosto de 2018
o vereador, manuel Antonio Correia monteiro.
Data de Publicitação: 24/08/2018

EDt-CMVNg/2018/532
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAmENTo 

N.º 55/85
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento municipal de 
Urbanização e Edificação)
Eng.º Patrocínio miguel vieira Azevedo, vice-
-Presidente da Câmara municipal de vila Nova 
de Gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 44/PCm/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 
de outubro de 2017. 
FAZ sABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 23 
de julho 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 55/85 para o lote n.º 13, requeri-
do em nome de JosÉ ANTÓNIo DE oLIvEIrA 
DUArTE, que tem como objetivos:
a) Atualização da área do lote, de 312m2 para 
287,20m2, resultante da realização de levanta-
mento topográfico;
b) Alteração do número de pisos, de cave, r/
chão e andar, para r/chão e andar;
c) Definição de anexo no logradouro posterior 
do lote, destinado a arrumos e garagem;
d) Definição de alpendre lateral.
Para efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
27.º ficam os proprietários dos lotes constantes 
do referido alvará de loteamento notificados 
para se pronunciarem sobre a alteração indica-
da, no prazo de 10 dias. 
o processo n.º 6444/17 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: 24/08/2018

EDt-CMVNg/2018/534
PosTUrA mUNICIPAL DE TrâNsITo - rUA 
DUNAs DE mIrA, rUA CovA DA LoUrA, rUA 
NovA DAs DUNAs, ArCoZELo
manuel António Correia monteiro, vereador da 
Câmara municipal de vila Nova de Gaia, TorNA 
PÚBLICo que, por deliberação da Exma. Câma-
ra municipal, tomada na reunião de 6 de Agosto 
de 2018, foi aprovada a seguinte PosTUrA mU-
NICIPAL DE TrâNsITo:
ImPLEmENTAçÃo DE sENTIDo ÚNICo DE 
TrâNsITo AUTomÓvEL Em ToDo o ComPrI-
mENTo DAs vIAs ACImA INDICADAs Com EX-
CEçÃo DA rUA DUNAs DE mIrA
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de Gaia, 23 de Agosto de 2018
o vereador, manuel Antonio Correia monteiro.
Data de Publicitação: 28/08/2018

EDt-CMVNg/2018/535
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAmENTo 

N.º 71/80
(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-
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-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 julho 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 71/80 para o lote n.º 8, re-
querido em nome de GAsTÃo GoNçALvEs DA 
FoNsECA, que tem como objetivo a regulari-
zação da edificação principal de acordo com o 
edificado no local e a definição de anexo com 
área de implantação de 55,10m2 e de garagem 
com área de implantação de 38,40m2. 
Para efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
27.º ficam os proprietários dos lotes constantes 
do referido alvará de loteamento notificados 
para se pronunciarem sobre a alteração indica-
da, no prazo de 10 dias. 
o processo n.º 3052/13 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: 29/08/2018
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