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A.1. AtA N.º 19
rEUNIÃo orDINÁrIA DA CâmArA rEALIZA-
DA Nos PAços Do mUNICÍPIo DE vILA NovA 
DE gAIA Em 01 DE oUTUBro DE 2018
PrEsENTEs:
- o senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues
- o senhor vereador, Eng.º Patrocínio miguel 
vieira de Azevedo
- A senhora vereadora, Dra. maria Elisa vieira 
da silva Cidade oliveira 
- o senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
moura
- o senhor vereador, Dr. José guilherme sarai-
va de oliveira Aguiar
- o senhor vereador, Dr. manuel António Cor-
reia monteiro
- A senhora vereadora, Engª. Paula Cristina 
martins Carvalhal
- o senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro
- o senhor vereador, Arq. José valentim Pinto 
miranda
- o senhor vereador, Dr. Elísio Ferreira Pinto
- A senhora vereadora, Dra. marina raquel Lo-
pes mendes Ascensão
PrEsIDIU À rEUNIÃo: 
- o senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues
sECrETArIoU A rEUNIÃo: 
- A senhora Diretora municipal de Administra-
ção e Finanças, Dra. manuela garrido 
horA DA ABErTUrA: 15 horas 
horA DE ENCErrAmENTo: 16 horas e 15 mi-
nutos

PErÍoDo ANTEs Do DIA
PoNTo PrÉvIo Nº 1

o senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
moura referiu-se ao jogo realizado entre o spor-
ting Clube de Coimbrões e o Lourosa, no passa-
do dia 16 de setembro, dizendo que o jogo foi 
interrompido, devido a desacatos e incidentes 
entre os adeptos, obrigando a um reforço poli-
cial. Disse que o Coimbrões é o clube do conce-
lho que compete no escalão mais alto do fute-
bol português e também um clube com grande 
trabalho ao nível dos escalões de formação e 
um dos mais representativos do concelho. Que 
estas situações que ficam a dever-se, sobretu-

do a falta de condições das instalações, afetam 
de forma grave o mérito do trabalho consoli-
dado de atletas, treinadores e dirigentes quer 
ao nível da estrutura do clube quer no plano 
competitivo, realizado na última década. Dis-
se que os incidentes ocorreram devido à falta 
de condições das instalações que estão aquém 
das necessidades e do crescimento da ativi-
dade do clube, à falta de acessos condignos e 
condições de segurança, que permitam a reali-
zação de jogos de risco, pelo que, torna-se ur-
gente encontrar uma solução alternativa. Disse 
ter conhecimento que o clube tem um projeto, 
mostrando-se disponível para abdicar das suas 
instalações e mudar-se para uma parcela de ter-
reno, correspondente às antigas pedreiras, na 
fronteira entre santa marinha e madalena. Que 
o objetivo do clube é fazer rentabilizar a poten-
cialidade construtiva das atuais instalações no 
centro da cidade, para financiar a construção 
do novo complexo desportivo, num terreno que 
não tem viabilidade construtiva. Que o mérito 
da atividade desenvolvida pelo clube e os re-
sultados alcançados, merecem que o município 
acompanhe este objetivo, pelo que, gostaria de 
saber qual o ponto de situação para a imple-
mentação da solução apresentada pelo spor-
ting Clube de Coimbrões. 
o senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse ser falso o que o sr. 
vereador referiu.
o senhor vereador, Dr. José guilherme saraiva 
de oliveira Aguiar disse que as instalações do 
sporting Clube de Coimbrões foram aprovadas 
e são fiscalizadas pela Associação de Futebol 
do Porto. Disse que o sporting Clube de Coim-
brões, nestes últimos dois anos, beneficiou de 
apoios financeiros destinados ao campo e ao 
pavilhão e nunca houve qualquer referência a 
um projeto de alteração.
o senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
moura disse que fez transcrições daquilo que 
foi publicado pela comunicação social.
o senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse lamentar que o sr. ve-
reador se limite às transcrições da comunicação 
social e não tome a iniciativa de deslocar-se ao 
local para analisar a situação.
o senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
moura disse que levantou uma questão relati-
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va à má imagem que o clube passou, no jogo 
realizado e que a Câmara municipal deve acom-
panhar o esforço do clube para uma solução al-
ternativa.
o senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues disse pôr em causa a 
irresponsabilidade do sr. vereador, porque re-
fere ter levantado a questão com boa fé e que 
é necessária uma solução alternativa. Que a sua 
solução alternativa está assente numa falsida-
de que é a alegada inexistência de wc’s para 
as senhoras. Que não se trata de um problema 
de boa fé e entende que, como vereador, não 
é a melhor forma de apresentar em reunião de 
Câmara algo que viu num jornal e que não con-
firmou e que é falso. 
o senhor vereador, Dr. José guilherme sarai-
va de oliveira Aguiar disse que o Presidente da 
Direção do sporting Clube de Coimbrões terá 
contactado o seu adjunto e terá dito ser falso 
aquilo que foi relatado na comunicação so-
cial. Que de facto estiveram no campo mais de 
1.000 adeptos da equipa adversária, o que terá 
surpreendido o próprio clube.
o senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse que a partir da pre-
sente data, não participará em debates desti-
nados a denegrir o concelho ou instituições do 
concelho, com falsidades.
o senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
moura disse ser essencial saber se há ou não 
um projeto do sporting Clube de Coimbrões. 
Que não se trata de denegrir o clube, mas valo-
rizar aquilo que o clube faz e saber se existe a 
proposta de trabalho e se a Câmara municipal 
acompanha ou não o esforço do clube, no sen-
tido de uma solução alternativa, em termos de 
instalações.
o senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues relativamente ao projeto, 
disse que o clube tinha uma grande expetati-
va em adquirir o terreno ao lado do campo de 
futebol, mas o mesmo foi adquirido pela ALDI 
e no local foi construído um supermercado. 
Perguntou ao sr. vereador se é viável alterar a 
tipologia de um terreno (antiga pedreira) para 
construir um campo de futebol.
o senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
moura disse não saber e que os serviços técni-
cos deverão responder, porque é a expetativa 

que o clube tem e estranha que a Câmara muni-
cipal não tenha conhecimento.

PoNTo PrÉvIo Nº 2
o senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
moura referiu-se à utilização da pista de atle-
tismo do estádio municipal da Lavandeira, di-
zendo que mesma, assim como todas as outras 
do grande Porto, sempre estiveram abertas aos 
mais variados praticantes de atletismo, inde-
pendentemente da sua área de residência. Que 
algumas, nomeadamente, o Inatel, no Porto, 
têm um custo associado para os atletas não re-
sidentes na cidade e ou que representem clubes 
fora dessa circunscrição. Disse que o atletismo 
é uma modalidade individual, com disciplinas 
técnicas que necessitam obrigatoriamente de 
um local com condições mínimas, para trei-
no dos atletas. Que a Câmara de gaia tomou 
uma medida que pode pôr em causa a prática 
desportiva adequada a muitos praticantes de 
atletismo, isto é, determinou que a utilização 
da pista da Lavandeira estaria exclusivamente 
reservada para os praticantes de atletismo que 
estejam filiados nos clubes do concelho, origi-
nando que muitos dos praticantes residentes 
em gaia, mas que representam clubes fora do 
município e atletas residentes que não estão 
sequer filiados, fiquem impedidos de utilizar o 
espaço. Que a medida foi adotada sem aviso 
prévio, com claro prejuízo para a planificação 
da época desportiva. Disse concordar que a uti-
lização da pista tenha condições de prioridade 
e outras vantagens para os atletas residentes 
e clubes do concelho, mas entende ser incom-
preensível que aos restantes praticantes fique 
vedada a sua utilização, sobretudo, numa mo-
dalidade individual. sugeriu que a utilização da 
pista fosse condicionada, por exemplo, através 
da cobrança de uma taxa de utilização como 
faz a Porto Lazer. Disse ser incompreensível que 
gaia seja o único município que contraria as re-
gras de utilização de espaços e convivência da 
modalidade. referiu que a questão da seguran-
ça, face ao número de praticantes em pista, é 
falsa nesta modalidade, porque quem conhece 
por dentro modalidade, sabe disso. Apelou que 
a Câmara municipal reavalie a medida de inter-
dição adotada e que clarifique as regras de uti-
lização da pista, salvaguardando a prioridade 
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dos atletas do concelho, que também estão em 
risco de serem excluídos, mas não vedando a 
utilização, ainda que condicionada a um custo, 
a todos os outros praticantes e clubes da mo-
dalidade. 
o senhor vereador, Dr. José guilherme sarai-
va de oliveira Aguiar disse que a utilização da 
pista do parque da Lavandeira e do estádio 
municipal de Pedroso, é gratuita, independen-
temente dos atletas. Que no ano passado foi 
implementada a seguinte medida: no parque 
municipal da Lavandeira, até às 17horas, treina 
quem quiser e os balneários estão a funcionar. 
Que a partir das 17h30 até às 20h, treinam ape-
nas os clubes sediados em gaia, com atletas de 
formação. Disse haver um problema que será 
discutido esta semana, que é saber se os atletas 
dos clubes que não são da formação, poderão 
ou não treinar, porque tem havido queixas de 
que nos balneários misturavam-se os atletas da 
formação, de ambos os sexos, com atletas que 
não são da formação, ou seja, adultos. Que se 
os clubes assumirem a responsabilidade de que 
os seus atletas seniores poderão treinar com os 
atletas da formação, será da responsabilidade 
assumida pelos clubes. Que a partir das 20h 
qualquer pessoa pode treinar na pista e com 
balneários assegurados até às 23 horas. Disse 
que a Câmara municipal definiu o período das 
17h30 até as 20h para os atletas de formação, 
o que impede que os atletas seniores de clubes 
inscritos em gaia, possam utilizar as pistas. 
o senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
moura disse que aquilo que está em causa, é o 
período nobre de utilização entre as 17h30 e as 
20 horas. Que relativamente a outras pistas mu-
nicipais, não existe este constrangimento, pelo 
que, solicitou a reavaliação da situação, porque 
houve queixas dos munícipes.
o senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse que para o município, 
um clube de gaia é diferente de um clube de 
fora que tenha atletas de gaia, porque se não 
fosse assim, o Futebol Clube do Porto ou o Boa-
vista Futebol Clube tinham as mesmas regalias 
que tem o vilanovense ou o Avintes. Disse que 
correr na pista não é o único critério para ava-
liar a situação, porque existem outros aspetos 
importantes envolvidos.

PrESIDÊNCIA/VErEAÇÃO
AProvAçÃo DEFINITIvA DA ATA N° 18 DA 
rEUNIÃo (PÚBLICA) DE CâmArA rEALIZA-
DA Em 17 DE sETEmBro 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 18 da reunião 
pública de Câmara realizada em 17 de setembro 
de 2018.
rELATÓrIo Do INÍCIo Do ProCEDImENTo 
DE ELABorAçÃo Do rEgULAmENTo DAs 
INsÍgNIAs E DIsTINçÕEs hoNorÍFICAs DE 
vILA NovA DE gAIA
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 Câmara. 
20.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, sub-
meter a consulta pública, nos termos dos arti-
gos 99º e 101º do CPA, para recolha de suges-
tões, no prazo de 30 dias, a contar da data da 
sua publicação no Boletim municipal e na In-
ternet, no sítio institucional da Câmara munici-
pal, o Projeto de regulamento das Insígnias e 
Distinções honoríficas de vila Nova de gaia e 
respetiva nota justificativa, nos termos informa-
dos.
ProPosTA Do PLANo NACIoNAL DE INvEs-
TImENTos (PNI) – 2030
EDoC/2018/59225
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
3, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
26.09.2018”
o senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
moura sugeriu que fosse acrescentado um eixo 
estratégico, nomeadamente, as Encostas do 
Douro, que tem a ver com o desenvolvimento 
de toda a orla fluvial. Que se está a falar da im-
portância da vertente de ordenamento do ter-
ritório, da vertente ambiental e da fruição das 
populações a novos locais de lazer e ao desen-
volvimento harmonioso e da coesão do territó-
rio, criando novas âncoras de atração turística, 
mais direcionadas para o turismo de ambiente 



CÂMARA MUNICIPAL

Nº 96 | oUtUbRo 2018 | boLEtIM MUNICIPAL

6

e de natureza, com a criação de corredores e 
passadiços nos vales dos afluentes do rio Dou-
ro, por exemplo: o Febros e o Uima. Que as-
sociado a todo o projeto de requalificação que 
representa as Encostas do Douro, que começou 
junto à ponte Luís I e que se vai desenvolvendo, 
poderia constituir-se um eixo autonomizado 
destas preocupações de desenvolvimento a 10 
anos. Que, por outro lado, e não deixando de 
considerar os eixos hoje presentes, na expan-
são da rede do metro, seria pertinente a cons-
trução da ponte pedonal com ciclovia, ligando 
a zona da ribeira ao Cais de gaia, de forma a 
revitalizar a zona do centro histórico. Que ou-
tra questão pertinente e que poderia ser inse-
rida no eixo do alargamento da A1, seria incluir 
a preocupação do município e a prioridade que 
o município tem, da questão da vL3, nomeada-
mente a ligação da Avenida da república até 
ao mar, uma vez que se fala no documento num 
conjunto de intervenções estratégicas ao nível 
rodoviário, pelo que, poderia ser interessan-
te colocar uma referência específica quanto a 
este investimento de grande importância para 
o desenvolvimento do concelho. sugeriu que 
fosse igualmente associada a questão relativa à 
erosão da zona da praia da granja e, nomeada-
mente, a passagem subterrânea há muitos anos 
reclamada, que poderia contribuir decisiva-
mente para que toda a orla marítima de s. Félix 
da marinha pudesse ter um uso e uma fruição 
maiores do ponto de vista turístico e também 
para as pessoas residentes no local (doc. 1. ane-
xo à presente ata).
o senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse concordar com as 
propostas sugeridas pelo sr. vereador e referiu 
que algumas estão em curso, nomeadamente, 
a Avenida do Atlântico e as Encostas do Douro. 
Disse que, de momento, não é possível contem-
plar nenhum destes projetos na proposta, por-
que ela diz respeito a projetos de orçamento no 
montante mínimo de 75 milhões de euros, a 10 
anos, pelo que, não pode acrescentar projetos 
que sabe de antemão que serão cortados e as 
propostas do sr. vereador estão abaixo dos 75 
milhões de euros.
o senhor vereador, Dr. José guilherme saraiva 
de oliveira Aguiar felicitou o sr. Presidente, por-
que nunca um plano nacional de investimentos 

teve tantas obras dentro do concelho de vila 
Nova de gaia ou que tivesse reflexos imedia-
tos no concelho. Que foi uma hora feliz quando 
o sr. Presidente decidiu candidatar-se à presi-
dência da Área metropolitana do Porto, porque 
beneficiou o Plano Nacional de Investimentos.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Plano Nacional de Investimentos (PNI) – 
2030, nos termos propostos.
DECIsÃo DA AProvAçÃo DA APrEsENTA-
çÃo DAs CANDIDATUrAs A FINANCIAmEN-
To EQ – LINhA BEI – CANDIDATUrA “CoNso-
LIDAçÃo DA EsCArPA DA sErrA Do PILAr”
EDoC/2018/48635
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
4, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
24.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a apresentação da candidatura “Con-
solidação da Escarpa da serra do Pilar”, nos 
termos informados.
CEDÊNCIA grATUITA Do AUDITÓrIo Do so-
LAr CoNDEs DE rEsENDE PArA A rEALI-
ZAçÃo DE Um EvENTo ABErTo A ToDA A 
PoPULAçÃo, A rEALIZAr No DIA 28 DE sE-
TEmBro DE 2018, soLICITADo PELo PArTIDo 
soCIAL DEmoCrATA NÚCLEo DE CANELAs
EDoC/2018/58770
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
5, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
25.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a cedência gratuita do auditório do 
solar Condes de resende, para a realização de 
um evento aberto a toda a população, a realizar 
no dia 28 de setembro de 2018, solicitado pelo 
Partido social Democrata - Núcleo de Canelas, 
ao abrigo do disposto no art.º 8º-A da Lei nº 
19/2003 de 20 de junho e nos termos informa-
dos.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o mUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA 
E A AssoCIAçÃo rECrEATIvA E CULTUrAL 
DE sErZEDo PArA APoIo FINANCEIro À 
PArTICIPAçÃo NUm EvENTo A TEr LUgAr 
No mUNICÍPIo DE PoNTA DELgADA, No vA-
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Lor DE €2.000,00 (DoIs mIL EUros)
EDoC/2018/56022
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
6, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
26.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de Colaboração a celebrar 
entre o município de vila Nova de gaia e a As-
sociação recreativa e Cultural de serzedo, para 
apoio financeiro à participação num evento a 
ter lugar no município de Ponta Delgada, no va-
lor de €2.000,00 (dois mil euros), nos termos 
apresentados.
ACorDo DE CooPErAçÃo A CELEBrAr EN-
TrE o mUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA E 
o CENTro hosPITALAr DE vILA NovA DE 
gAIA/EsPINho E.P.E (ChvNg/E) PArA DEFI-
NIçÃo Dos mEIos DE ImPLEmENTAçÃo Do 
ProJETo “PArQUE vErDE Do CENTro hos-
PITALAr DE vILA NovA DE gAIA/EsPINho, 
E.P.E
EDoC/2018/59285
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. 
26.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de Cooperação a celebrar en-
tre o município de vila Nova de gaia e o Centro 
hospitalar de vila Nova de gaia/Espinho E.P.E 
(ChvNg/E), para definição dos meios de imple-
mentação do projeto “Parque verde do Centro 
hospitalar de vila Nova de gaia/Espinho, E.P.E, 
nos termos apresentados.
ProToCoLo DE CoLABorAçÃo A CELE-
BrAr ENTrE o mUNICÍPIo DE vILA NovA DE 
gAIA E o IPAv – INsTITUTo PADrE ANTÓNIo 
vIEIrA PArA APoIo FINANCEIro Ao DEsEN-
voLvImENTo DE INICIATIvAs No âmBITo DA 
govErNAçÃo INTEgrADA – govINT, No vA-
Lor DE €15.000,00 (QUINZE mIL EUros)
EDoC/2018/59138
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
8, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
26.09.2018”

Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Protocolo de Colaboração a celebrar 
entre o município de vila Nova de gaia e o IPAv 
– Instituto Padre António vieira, para apoio fi-
nanceiro ao desenvolvimento de iniciativas no 
âmbito da governação Integrada – govINT, no 
valor de €15.000,00 (quinze mil euros), nos ter-
mos apresentados.
CoNTrATo-ProgrAmA A CELEBrAr ENTrE 
o mUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA E A As-
soCIAçÃo DE soCorros mÚTUos DE sEr-
ZEDo PArA APoIo FINANCEIro Ao DEsEN-
voLvImENTo DAs ATIvIDADEs soCIAIs BEm 
Como APoIo Ao INvEsTImENTo, No vALor 
DE €70.000,00 (sETENTA mIL EUros)
EDoC/2018/30557
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
9, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
26.09.2018”
o ponto foi retirado da ordem de trabalhos
o senhor vice-Presidente, Eng.º Patrocínio mi-
guel vieira de Azevedo saiu da reunião.
INFormAçÃo CoNTABILÍsTICA – gAI@PrEN-
DE+ - PC ComPLEmENTAr Nº 2882/2018, CA-
BImENTADA, PArA AProvAçÃo DAs DEsPE-
sAs APrEsENTADAs E EsTorNo Nº 1137/2018, 
No vALor DE €44.225,46 (QUArENTA E QUA-
Tro mIL DUZENTos E vINTE E CINCo EUros 
E QUArENTA E sEIs CÊNTImos), rELATIvA-
mENTE Às vErBAs rEmANEsCENTEs
EDoC/2018/58665
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
10, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “Aprovo. À Câmara 
para ratificação. 26.09.2018.
Deliberação: Deliberado por maioria, por 8 vo-
tos a favor do Ps e 2 abstenções do PPD/PsD.
CDs-PP, ratificar o despacho do sr. Presidente 
datado de 26.09.2018 que aprovou a retificação 
de dotações relativas a três instituições gesto-
ras do gai@prende+, nomeadamente, o Abrigo 
seguro – Associação de solidariedade social; 
Centro social e Paroquial de santo André de 
Canidelo e Cooperativa de solidariedade social 
sol maior CrL, nos termos informados.
o senhor vice-Presidente, Eng.º Patrocínio mi-
guel vieira de Azevedo entrou na reunião.



CÂMARA MUNICIPAL

Nº 96 | oUtUbRo 2018 | boLEtIM MUNICIPAL

8

DEPArtAMENtO DE ASSuNtOS JurÍDICOS
oPosIçÃo A ProCEsso DE EXECUçÃo FIs-
CAL Nº 1048/09.5BEPrT INTENTADA Por AD-
mINIsTrAçÃo DE CoNDomÍNIo Do PrÉDIo 
sITo NA TrAvEssA DAs ArEIAs, Nº 19 A 43, 
Em CANELAs, vILA NovA DE gAIA CoNTrA A 
CâmArA mUNICIPAL DE vILA NovA DE gAIA
EDoC/2018/57461
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
11, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
21.09.2018”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.

DIrEÇÃO MuNICIPAL DE ADMINIStrAÇÃO E 
FINANÇAS

PEDIDo DE ADEsÃo À ANAm – AssoCIAçÃo 
NACIoNAL DAs AssEmBLEIAs mUNICIPAIs

EDoC/2018/41364
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
12, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “Concordo. À Câ-
mara para deliberação. 13.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a adesão do município de vila Nova de 
gaia à Associação Nacional das Assembleias 
municipais, tendo como seu representante o 
Presidente da Assembleia municipal, nos ter-
mos informados.
mais foi deliberado submeter o presente assun-
to a aprovação da Assembleia municipal.
CoNCUrso PÚBLICo PArA A “PrEsTAçÃo 
DE sErvIços DE EsPAços vErDEs Do CoN-
CELho DE vILA NovA DE gAIA” – ImPUgNA-
çÃo ADmINIsTrATIvA
EDoC/2018/58061
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
13, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “Aprovo. À Câmara 
para ratificação. 20.09.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do Ps e 2 abstenções do PPD/PsD.
CDs-PP, ratificar o despacho do sr. Presidente 
datado de 20.09.2018 que aprovou o seguinte: 
a) A notificação seja efetuada, pela Divisão de 
Aquisição de Bens e serviços de Aprovisiona-
mento, de imediato;

b) seja a impugnação remetida ao Departa-
mento de Assuntos Jurídicos, para a respetiva 
análise.
AProvAr o TEor Do rELATÓrIo PrELImI-
NAr/FINAL, DEsIgNADAmENTE, ProPosTA 
DE ADJUDICAçÃo Nos TErmos DEsCrI-
Tos NAQUELE mEsmo DoCUmENTo; AUTo-
rIZAr A rEFormULAçÃo Dos ENCArgos 
CABImENTADos, FICANDo sEmPrE sALvA-
gUArDADo o PrEço BAsE Do CoNCUrso, 
AUTorIZAr A NoTIFICAçÃo DA ENTIDADE 
ADJUDICATÁrIA PArA QUE APrEsENTE os 
DoCUmENTos DE hABILITAçÃo E CAUçÃo 
(Em vALor IDÊNTICo A 5% Do PEço CoN-
TrATUAL PArA Um ANo DE vIgÊNCIA Do 
CoNTrATo) E AProvAr A mINUTA Do CoN-
TrATo – CoNTrATo DE PrEsTAçÃo DE sEr-
vIços DE sEgUros
EDoC/2018/48628
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
14, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
25.09.2018”
o senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro disse haver uma discrepância entre os 
valores unitários e o valor totalitário.
o senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse que o processo resulta 
de um concurso que ficou deserto e a Câmara 
municipal avançou para uma solução de curto 
prazo e colocou-se uma revisão de preços que 
permite que os concorrentes possam optar por 
fazer uma proposta individualizada ou uma pro-
posta coletiva, atendendo a que se está a tratar 
dos seguros da Câmara municipal e das empre-
sas municipais. Que não há uma diferença de 
preços, há apenas uma diferença de preços em 
função do tipo de proposta que a entidade pre-
tender apresentar.
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do Ps e 2 abstenções do PPD/PsD.
CDs-PP, aprovar, nos termos informados, o se-
guinte:
1. Aprovar o teor do relatório Preliminar/Final, 
designadamente, proposta de adjudicação nos 
termos descritos naquele mesmo documento;
2. Autorizar a reformulação dos encargos ca-
bimentados, considerando as razões expostas 
na etapa 21 do presente EDoC, ficando sempre 
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salvaguardado o preço base do concurso;
3. Autorizar a notificação da entidade adjudi-
catária para que apresente os documentos de 
habilitação e caução (em valor idêntico a 5% do 
preço contratual para um ano de vigência do 
contrato) e, por fim;
4. Aprovar a minuta do contrato.
CEDÊNCIA, Em rEgImE DE ComoDATo, À As-
soCIAçÃo mIrAmAr ImPÉrIo DE vILA ChÃ, 
DA EsCoLA EB1 DE vILA ChÃ sITA NA rUA 
EsCoLA DE vILA ChÃ – UNIÃo DE FrEgUE-
sIAs DE gULPILhArEs E vALADArEs, PELo 
PErÍoDo DE 30 ANos, rENovÁvEL AUTo-
mATICAmENTE Por IgUAIs PErÍoDos, PArA 
AÍ INsTALAr A sUA sEDE E AProvAçÃo DA 
mINUTA oNDE CoNsTAm As CoNDIçÕEs DA 
CEDÊNCIA
EDoC/2017/65276
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
15, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
25.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, nos 
termos informados, o seguinte:
1. Aprovar a cedência em regime de comoda-
to, à Associação miramar Império de vila Chã, 
o imóvel Escola EB1 de vila Chã, sita na rua Es-
cola de vila Chã, União de Freguesias de gul-
pilhares e valadares, inscrita na matriz predial 
urbana sob o artigo 8785 e descrita na 1ª Con-
servatória do registo Predial de vila Nova de 
gaia sob o nº 3839 – valadares, pelo período de 
30 anos, renovável automaticamente por iguais 
períodos, para aí instalar a sua sede;
2. Aprovar a minuta onde constam as condi-
ções de cedência.
ALIENAçÃo DA ProPrIEDADE Do soLo oU 
rAIZ Do LoTE Nº 42 Ao sUPErFICIÁrIo Do 
mEsmo LoTE, LUÍs EUgÉNIo DE ALmEIDA 
LEAL, PELo vALor DE €2.800,00 (DoIs mIL E 
oIToCENTos EUros)
EDoC/2018/44838
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
16, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
26.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a alienação da propriedade do solo ou 

raiz do lote nº 42 ao superficiário do mesmo 
lote, Luís Eugénio de Almeida Leal, pelo valor 
de 2.800,00 euros (dois mil e oitocentos eu-
ros), nos termos informados.
ProPosTA DE AQUIsIçÃo DE TErrENo sITo 
No LUgAr DE PANAçAIs, UNIÃo DE FrEgUE-
sIAs DE PEDroso E sEIXEZELo, PELo vA-
Lor DE €276.000,00 (DUZENTos E sETENTA 
E sEIs mIL EUros), À rEsPETIvA JUNTA DE 
FrEgUEsIA
EDoC/2018/56727
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
17, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
26.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a aquisição de terreno sito no Lugar 
de Panaçais, União de Freguesias de Pedroso 
e seixezelo, pelo valor de €276.000,00 (duzen-
tos e setenta e seis mil euros) à respetiva Junta 
de Freguesia, nos termos informados.
ProToCoLo DE ACorDo Com o ProPrIE-
TÁrIo DA PArCELA 30 DA rEQUALIFICAçÃo 
DA rUA DELFIm DE LImA – 3ª FAsE
EDoC/2018/57984
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
18, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
26.09.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do Ps e 2 abstenções do PPD/PsD.
CDs-PP, aprovar o Protocolo de Acordo a ce-
lebrar entre o município de vila Nova de gaia 
e maria da Conceição Tavares Dias, proprietá-
ria da parcela 30, destinada à requalificação da 
rua Delfim de Lima – 3ª fase, nos termos apre-
sentados.
ProToCoLo DE ACorDo Com o ProPrIE-
TÁrIo DA PArCELA 24 DA rEQUALIFICAçÃo 
DA rUA DELFIm DE LImA – 3ª FAsE E DECLA-
rAçÃo DE AUTorIZAçÃo DE oCUPAçÃo DE 
TErrENo rEFErENTE Ao ArrENDAmENTo 
EXIsTENTE
EDoC/2018/57965
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
19, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
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26.09.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do Ps e 2 abstenções do PPD/PsD.
CDs-PP, aprovar o Protocolo de Acordo a ce-
lebrar entre o município de vila Nova de gaia 
e Carlos manuel Alves Teixeira, proprietário da 
parcela 24, destinada à requalificação da rua 
Delfim de Lima - 3ª fase, nos termos apresen-
tados.
ProPosTA DE AQUIsIçÃo DE TErrENo sI-
TUADo A NorTE DA rUA Do ArEINho – 
AvINTEs, QUE PossUI CoNsTrUçÃo ILEgAL 
Com orDEm DE DEmoLIçÃo, No vALor DE 
€34.000,00 (TrINTA E QUATro mIL EUros)
EDoC/2017/38962
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
20, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
20.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a aquisição amigável do imóvel sito na 
rua do Areinho nº 345, freguesia de Avintes, 
pelo montante de 34.000,00 € (trinta e quatro 
mil euros), nos termos informados.
ProToCoLo DE CoLABorAçÃo A CELE-
BrAr ENTrE A CâmArA mUNICIPAL DE vILA 
NovA DE gAIA E A AssoCIAçÃo IN LoCo 
TENDo Em vIsTA A mANUTENçÃo DA rEDE 
DE AUTArQUIAs PArTICIPATIvAs (rAP), No 
vALor DE €500,00 (QUINhENTos EUros) 
EDoC/2018/58365
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
21, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “Aprovo. À Câmara 
para ratificar. 24.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, rati-
ficar o despacho do sr. Presidente datado de 
24.09.2018, que aprovou o Protocolo assinado 
pelas partes em 11 de setembro de 2018 e es-
torno da verba de €450,00, relativa ao valor de 
2018, pela adesão só se concretizar após junho 
deste ano, nos termos informados.
o senhor vice-Presidente, Eng.º Patrocínio mi-
guel vieira de Azevedo saiu da reunião.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o mUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA 
E A FANFArrA rECrEATIvA E CULTUrAL DE 
oLIvAL PArA APoIo FINANCEIro À AQUI-

sIçÃo DE FArDAmENTo, No vALor DE 
€5.000,00 (CINCo mIL EUros)
EDoC/2018/57931
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
22 apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.26.09.2018”
Intervenção do sr. vereador Dr. José Joaquim 
Cancela moura e resposta do senhor Presidente 
da Câmara, Prof. Dr. Eduardo vítor rodrigues. 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de Colaboração a celebrar 
entre o município de vila Nova de gaia e a Fan-
farra recreativa e Cultural de olival, para apoio 
financeiro à aquisição de fardamento, no valor 
de €5.000,00 (cinco mil euros), nos termos 
apresentados.
o senhor vice-Presidente, Eng.º Patrocínio mi-
guel vieira de Azevedo entrou na reunião.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o mUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA 
E A FANFArrA DE LEvEr – grUPo rECrEA-
TIvo E CULTUrAL PArA APoIo FINANCEIro 
À AQUIsIçÃo DE FArDAmENTo, No vALor 
DE €5.000,00 (CINCo mIL EUros)
EDoC/2018/57929
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
23, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.26.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade o 
município de vila Nova de gaia e a Fanfarra de 
Lever – grupo recreativo e Cultural, para apoio 
financeiro à aquisição de fardamento, no va-
lor de €5.000,00 (cinco mil euros), nos termos 
apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o mUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA 
E A AssoCIAçÃo CULTUrAL rECrEATIvA 
FANFArrA ALAmEDA s. JoÃo PArA APoIo 
FINANCEIro À AQUIsIçÃo DE FArDAmENTo, 
No vALor DE €5.000,00 (CINCo mIL EUros)
EDoC/2018/57928
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
24, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.26.09.2018”
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Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre o 
município de vila Nova de gaia e a Associação 
Cultural recreativa Fanfarra Alameda s. João, 
para apoio financeiro à aquisição de fardamen-
to, no valor de €5.000,00 (cinco mil euros), nos 
termos apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o mUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA 
E A ArCFvA – JUvENTUDE AssoCIATIvA rE-
CrEATIvA CULTUrAL FANFArrA DE vILAr 
DE ANDorINho PArA APoIo FINANCEIro À 
AQUIsIçÃo DE FArDAmENTo, No vALor DE 
€3.000,00 (TrÊs mIL EUros)
EDoC/2018/57932
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
25, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.26.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de Colaboração a celebrar 
entre o município de vila Nova de gaia e a Ar-
CFvA – Juventude Associativa recreativa Cul-
tural Fanfarra de vilar de Andorinho, para apoio 
financeiro à aquisição de fardamento, no valor 
de €3.000,00 (três mil euros), nos termos apre-
sentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o mUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA 
E A AssoCIAçÃo rECrEATIvA DE CANIDE-
Lo PArA APoIo FINANCEIro À AQUIsIçÃo 
DE FArDAmENTo Dos ELEmENTos QUE IN-
TEgrAm A sUA FANFArrA, No vALor DE 
€5.000,00 (CINCo mIL EUros)
EDoC/2018/57927
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
26, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.26.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre o 
município de vila Nova de gaia e a Associação 
recreativa de Canidelo, para apoio financeiro 
à aquisição de fardamento dos elementos que 
integram a sua fanfarra, no valor de €5.000,00 
(cinco mil euros), nos termos apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o mUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA 

E o AgrUPAmENTo DE EsCoLAs gAIA NAs-
CENTE PArA APoIo FINANCEIro Ao APE-
TrEChAmENTo DA sALA DA UNIDADE “Es-
TUDo APrENDEr +”, No vALor DE €4.096,97 
(QUATro mIL E NovENTA E sEIs EUros E 
NovENTA E sETE CÊNTImos)
EDoC/2018/57257
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
27, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.26.09.2018”
o senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro perguntou se o presente apoio é rela-
tivo a um projeto isolado ou vai estender-se a 
outros agrupamentos.
o senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse ser uma candidatura 
própria do agrupamento, contudo, depende 
muito da forma como os demais agrupamentos 
queiram envolver-se.
o senhor vereador, Dr. José guilherme saraiva 
de oliveira Aguiar disse ser uma candidatura da 
escola, no sentido de ser um estabelecimento 
de ensino destinado a atletas de alto rendimen-
to, pelo que, têm um horário e um sistema de 
estudos especiais e daí ter que apresentar de-
terminados requisitos dentro da própria escola.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre 
o município de vila Nova de gaia e o Agrupa-
mento de Escolas gaia Nascente, para apoio fi-
nanceiro ao apetrechamento da sala da unida-
de “Estudo Aprender +”, no valor de €4.096,97 
(quatro mil e noventa e seis euros e noventa e 
sete cêntimos), nos termos apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o mUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA 
E A ANAmP - AssoCIAçÃo NACIoNAL DE 
AmPUTADos PArA APoIo À EDIçÃo DE 1500 
FLYErs PromoCIoNAIs
EDoC/2018/58317
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
28, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.24.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de Colaboração a celebrar 
entre o município de vila Nova de gaia e a 
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ANAmP - Associação Nacional de Amputados, 
para apoio à edição de 1500 Flyers Promocio-
nais, nos termos apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o mUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA 
E A gAIUrB – UrBANIsmo E hABITAçÃo, Em 
PArA APoIo FINANCEIro Ao ProgrAmA DE 
rEvITALIZAçÃo DA ECoNomIA LoCAL, No 
vALor DE €246.000,00 (DUZENTos E QUA-
rENTA E sEIs mIL EUros)
EDoC/2018/58444
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
29, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.26.09.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do Ps e 2 abstenções do PPD/PsD.
CDs-PP, aprovar o Acordo de Colaboração a 
celebrar entre o município de vila Nova de gaia 
e a gaiurb – Urbanismo e habitação, Em, para 
apoio financeiro ao programa de revitalização 
da economia local, no valor de €246.000,00 
(duzentos e quarenta e seis mil euros), nos ter-
mos apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o mUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA 
E A AssoCIAçÃo ACrEDITA PorTUgAL 
PArA APoIo FINANCEIro À INsTALAçÃo 
DE Um CENTro DE INovAçÃo E DEsENvoL-
vImENTo DE ATIvIDADEs DE APoIo Ao Em-
PrEENDEDorIsmo E INovAçÃo, BEm Como, 
PArA A INsTALAçÃo sEDE DA AssoCIAçÃo 
Em EsPAços mUNICIPAIs No vALor gLoBAL 
DE €20.000,00 (vINTE mIL EUros)
EDoC/2018/54826
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
30, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.26.09.2018”
o senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro disse que além dos 20 mil euros, tem 
a cedência de instalações, pelo que, perguntou 
se a situação não poderia ser coordenada local-
mente, englobando no projeto, por exemplo, a 
Inovagaia.
o senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues disse que podia e não 
está fora de hipótese. Que a Associação Acre-

dita Portugal, é uma entidade pública ligada ao 
Estado e privilegia associações ou instituições 
públicas e a Inovagaia é uma associação que 
inclui privados, contudo, como o município de-
tém 83% da Inovagaia, ela será envolvida.
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do Ps e 2 abstenções do PPD/PsD.
CDs-PP, aprovar o Acordo de Colaboração a 
celebrar entre o município de vila Nova de gaia 
e a Associação Acredita Portugal, para apoio 
financeiro à instalação de um centro de inova-
ção e desenvolvimento de atividades de apoio 
ao empreendedorismo e inovação, bem como, 
para a instalação sede da associação em espa-
ços municipais, no valor global de €20.000,00 
(vinte mil euros), nos termos apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o mUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA 
E NArrATIvAs E CoNsoANTEs – ImPrENsA 
E ComUNICAçÃo, LDA PArA APoIo FINAN-
CEIro À gALA ANUAL Do gAIA sEmANÁ-
rIo “homENAgEm A gAIA”, No vALor DE 
€9.000,00 (NovE mIL EUros)
EDoC/2018/58581
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
31, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.26.09.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do Ps e 2 abstenções do PPD/PsD.
CDs-PP, aprovar o Acordo de Colaboração a 
celebrar entre o município de vila Nova de gaia 
e Narrativas e Consoantes – Imprensa e Comu-
nicação, Lda, para apoio financeiro à gala Anual 
do gaia semanário “homenagem a gaia”, no 
valor de €9.000,00 (nove mil euros), nos ter-
mos apresentados.
ACorDo DE CooPErAçÃo A CELEBrAr EN-
TrE o mUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA E 
A FCvNg - FEDErAçÃo DAs CoLETIvIDADEs 
PArA APoIo À EDIçÃo DE LIvros rELATI-
vos Ao EvENTo FEsTEATro/2018
EDoC/2018/59023
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
32, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.26.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
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var o Acordo de Cooperação a celebrar entre o 
município de vila Nova de gaia e a FCvNg - Fe-
deração das Coletividades, para apoio à edição 
de livros relativos ao evento Festeatro/2018, 
nos termos apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o mUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA 
E o CorPo NACIoNAL DE EsCUTAs - AgrU-
PAmENTo 376 PArA APoIo FINANCEIro Ao 
TrANsPorTE Dos JovENs EsCUTIsTAs QUE 
vIsITArAm o CENTro EsCUTIsTA DE KAN-
DErsTEg, NA sUÍçA, No vALor DE €1.500,00 
(mIL E QUINhENTos EUros)
EDoC/2018/57640
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
33, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.26.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre 
o município de vila Nova de gaia e o Corpo 
Nacional de Escutas - Agrupamento 376, para 
apoio financeiro ao transporte dos jovens escu-
tistas que visitaram o centro escutista de Kan-
dersteg, na suíça, no valor de €1.500,00 (mil 
e quinhentos euros), nos termos apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o mUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA 
E A FÁBrICA PAroQUIAL DA IgrEJA DE s. 
PEDro DE sErmoNDE PArA APoIo FINAN-
CEIro Às oBrAs NA IgrEJA PAroQUIAL, No 
vALor DE €5.000,00 (CINCo mIL EUros)
EDoC/2018/59278
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
34, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.26.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre 
o município de vila Nova de gaia e a Fábrica 
Paroquial da Igreja de s. Pedro de sermonde, 
para apoio financeiro às obras na igreja paro-
quial, no valor de €5.000,00 (cinco mil euros), 
nos termos apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o mUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA 
E o CENTro DE rECrEIo PoPULAr DE s. FÉ-
LIX DA mArINhA PArA APoIo FINANCEIro 

À rEALIZAçÃo Do XXXvI FEsTIvAL DE FoL-
CLorE, No vALor DE €1.000,00 (mIL EUros)
EDoC/2018/57647
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
35, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.26.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre 
o município de vila Nova de gaia e o Centro 
de recreio Popular de s. Félix da marinha, para 
apoio financeiro à realização do XXXvI Festival 
de Folclore, no valor de €1.000,00 (mil euros), 
nos termos apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o mUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA 
E o CENTro DE rECrEIo PoPULAr DE s. 
TIAgo PArA APoIo FINANCEIro À rEALIZA-
çÃo DE oBrAs NA sEDE, No vALor gLoBAL 
DE €50.000,00 (CINQUENTA mIL EUros)
EDoC/2018/57644
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
36, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.26.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de Colaboração a celebrar 
entre o município de vila Nova de gaia e o Cen-
tro de recreio Popular de s. Tiago, para apoio 
financeiro à realização de obras na sede, no va-
lor global de €50.000,00 (cinquenta mil euros), 
nos termos apresentados.
ProToCoLo DE CoLABorAçÃo A CELE-
BrAr ENTrE o mUNICÍPIo DE vILA NovA 
DE gAIA E A AssoCIAçÃo PorTUgUEsA DE 
mULhErEs JUrIsTAs PArA APoIo FINAN-
CEIro Ao gABINETE mUNICIPAL DE APoIo 
A vÍTImAs DE vIoLÊNCIA DomÉsTICA E DE 
gÉNEro gAIA ProTEgE+, No vALor DE 
€15.000,00 (QUINZE mIL EUros)
EDoC/2018/58726
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
37, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.26.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Protocolo de Colaboração a celebrar 
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entre o município de vila Nova de gaia e a As-
sociação Portuguesa de mulheres Juristas, para 
apoio financeiro ao gabinete municipal de apoio 
a vítimas de violência doméstica e de género 
gaia Protege+, no valor de €15.000,00 (quinze 
mil euros), nos termos apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o mUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA 
E os PLEBEUs AvINTENsEs PArA APoIo FI-
NANCEIro Ao XXI FÓrUm PErmANENTE DE 
TEATro, No vALor DE €350,00 (TrEZENTos 
E CINQUENTA EUros)
EDoC/2018/58199
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
38, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.26.08.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de Colaboração a celebrar 
entre o município de vila Nova de gaia e os 
Plebeus Avintenses, para apoio financeiro ao 
XXI Fórum Permanente de Teatro, no valor de 
€350,00 (trezentos e cinquenta euros), nos ter-
mos apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o mUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA 
E A FÁBrICA DA IgrEJA PAroQUIAL DA 
FrEgUEsIA DE s. PEDro DE AvINTEs PArA 
APoIo FINANCEIro Às oBrAs DA CAPELA 
Do sENhor Do PALhEIrINho, No vALor DE 
€7.500,00 (sETE mIL E QUINhENTos EUros)
EDoC/2018/59255
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
39, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.26.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de Colaboração a celebrar 
entre o município de vila Nova de gaia e a Fá-
brica da Igreja Paroquial da Freguesia de s. Pe-
dro de Avintes, para apoio financeiro às obras 
da Capela do senhor do Palheirinho, no valor 
de €7.500,00 (sete mil e quinhentos euros), nos 
termos apresentados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAgAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICENçA 
DE INsTALAçÃo DE rECINTo ITINErANTE E 
ImProvIsADo, rELATIvA À rEALIZAçÃo Do 

EvENTo “FEsTA DA CEBoLA 2018”, No vA-
Lor ToTAL DE € 86,36 (oITENTA E sEIs EU-
ros E TrINTA E sEIs CÊNTImos), rEALIZADo 
Nos DIAs 07, 08 E 09 DE sETEmBro DE 2018, 
soLICITADo PELA JUNTA DE FrEgUEsIA DE 
vILAr DE ANDorINho
EDoC/2018/52680
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
40, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.25.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de ta-
xas devidas pela emissão da licença de instala-
ção de recinto itinerante e improvisado, relativa 
à realização do evento “Festa da Cebola 2018”, 
no valor total de € 86,36 (oitenta e seis euros e 
trinta e seis cêntimos), realizado nos dias 07, 08 
e 09 de setembro de 2018, solicitado pela Junta 
de Freguesia de vilar de Andorinho, nos termos 
informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAgAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICENçA 
DE INsTALAçÃo DE rECINTo ImProvIsADo, 
No vALor ToTAL DE € 263,98 (DUZENTos E 
sEssENTA E TrÊs EUros E NovENTA E oITo 
CÊNTImos), rEALIZADo Nos DIAs 06 E 07 
DE sETEmBro DE 2018, soLICITADo PELA 
UNIÃo DE FrEgUEsIAs DE sANDIm, oLIvAL, 
LEvEr E CrEsTUmA
EDoC/2018/51807
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
41, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.25.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
taxas devidas pela emissão da licença de insta-
lação de recinto improvisado, no valor total de 
€ 263,98 (duzentos e sessenta e três euros e 
noventa e oito cêntimos), realizado nos dias 06 
e 07 de setembro de 2018, solicitado pela União 
de Freguesias de sandim, olival, Lever e Cres-
tuma, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAgAmENTo DE TA-
XAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICENçA DE 
INsTALAçÃo DE rECINTo ITINErANTE, rE-
LATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “FEsTA 
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Em hoNrA DE sANTA EULÁLIA”, No vALor 
ToTAL DE € 43,18 (QUArENTA E TrÊs EUros 
E DEZoITo CÊNTImos), rEALIZADo DE 17 A 
20 DE AgosTo DE 2018, soLICITADo PELA 
FÁBrICA DA IgrEJA PAroQUIAL DE oLIvEI-
rA Do DoUro
EDoC/2018/51219
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
42, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.25.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de 
instalação de recinto itinerante, relativa à reali-
zação do evento “Festa em honra de santa Eu-
lália”, no valor total de € 43,18 (quarenta e três 
euros e dezoito cêntimos), realizado de 17 a 20 
de agosto de 2018, solicitado pela Fábrica da 
Igreja Paroquial de oliveira do Douro, nos ter-
mos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAgAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICENçA 
DE INsTALAçÃo DE rECINTo ITINErANTE E 
ImProvIsADo, rELATIvA À rEALIZAçÃo Do 
EvENTo “FEsTA Em hoNrA Do Nosso sE-
Nhor Dos AFLITos E sANTA BÁrBArA”, No 
vALor ToTAL DE € 86,36 (oITENTA E sEIs 
EUros E TrINTA E sEIs CÊNTImos), rEALI-
ZADo DE 14 A 16 DE sETEmBro DE 2018, so-
LICITADo PELA FÁBrICA DA IgrEJA PAro-
QUIAL DE sANTA BÁrBArA DE CoImBrÕEs
EDoC/2018/54337
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
43, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.24.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de 
instalação de recinto itinerante e improvisado, 
relativa à realização do evento “Festa em honra 
do Nosso senhor dos Aflitos e santa Bárbara”, 
no valor total de € 86,36 (oitenta e seis euros 
e trinta e seis cêntimos), realizado de 14 a 16 
de setembro de 2018, solicitado pela Fábrica 
da Igreja Paroquial de santa Bárbara de Coim-
brões, nos termos informados.

PEDIDo DE DIsPENsA DE PAgAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICENçA 
DE INsTALAçÃo DE rECINTo ITINErANTE, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “FEs-
TA Em hoNrA DE sANTo ovÍDIo”, No vALor 
ToTAL DE € 181,18 (CENTo E oITENTA E Um 
EUros E DEZoITo CÊNTImos), rEALIZADo 
DE 31 DE AgosTo A 03 DE sETEmBro DE 
2018, soLICITADo PELA UNIÃo DE FrEgUE-
sIAs DE mAFAmUDE E vILAr Do PArAÍso
EDoC/2018/50789
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
44, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.25.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de 
instalação de recinto itinerante, relativa à reali-
zação do evento “Festa em honra de santo oví-
dio”, no valor total de € 181,18 (cento e oitenta 
e um euros e dezoito cêntimos), realizado de 31 
de agosto a 03 de setembro de 2018, solicitado 
pela União de Freguesias de mafamude e vilar 
do Paraíso, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAgAmENTo DE TA-
XAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICENçA DE 
INsTALAçÃo DE rECINTo ImProvIsADo, rE-
LATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “FEsTA 
Em hoNrA DE NossA sENhorA Do PILAr”, 
No vALor ToTAL DE € 43,18 (QUArENTA E 
TrÊs EUros E DEZoITo CÊNTImos), rEALI-
ZADo DE 11 A 15 DE AgosTo DE 2018, soLICI-
TADo PELo ÁgUIAs sPorT DE gAIA
EDoC/2018/47083
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
45, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.25.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de ta-
xas devidas pela emissão da licença de instala-
ção de recinto improvisado, relativa à realização 
do evento “Festa em honra de Nossa senhora 
do Pilar”, no valor total de € 43,18 (quarenta e 
três euros e dezoito cêntimos), realizado de 11 
a 15 de agosto de 2018, solicitado pelo Águias 
sport de gaia, nos termos informados.
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PEDIDo DE DIsPENsA DE PAgAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICENçA 
DE INsTALAçÃo DE rECINTo ITINErANTE E 
ImProvIsADo, rELATIvA À rEALIZAçÃo Do 
EvENTo “FEsTA Em hoNrA DE sÃo LoUrEN-
ço”, No vALor ToTAL DE € 86,36 (oITENTA 
E sEIs EUros E TrINTA E sEIs CÊNTImos), 
rEALIZADo Nos DIAs 10, 24, 25, 26 E 27 DE 
AgosTo DE 2018, soLICITADo PELA ComIs-
sÃo DE FEsTAs DE sÃo LoUrENço, rEPrE-
sENTADA Por FrANCIsCo JosÉ oLIvEIrA 
PErEIrA
EDoC/2018/45094
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
46, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.24.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
taxas devidas pela emissão da licença de insta-
lação de recinto itinerante, relativa à realização 
do evento “Festa em honra de são Lourenço”, 
no valor total de € 86,36 (oitenta e seis euros 
e trinta e seis cêntimos), realizado nos dias 10, 
24, 25, 26 e 27 de agosto de 2018, solicitado 
pela Comissão de Festas de são Lourenço, re-
presentada por Francisco José oliveira Pereira, 
nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAgAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICENçA 
DE INsTALAçÃo DE rECINTo ImProvIsADo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “FEs-
TA Em hoNrA Do sENhor DA vErA CrUZ”, 
No vALor ToTAL DE € 43,18 (QUArENTA E 
TrÊs EUros E DEZoITo CÊNTImos), rEALI-
ZADo DE 14 A 16 DE sETEmBro DE 2018, so-
LICITADo PELA UNIÃo DE FrEgUEsIAs DE 
sANTA mArINhA E sÃo PEDro DA AFUrADA
EDoC/2018/53356
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
47, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.25.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
taxas devidas pela emissão da licença de insta-
lação de recinto improvisado, relativa à realiza-
ção do evento “Festa em honra do senhor da 

vera Cruz”, no valor total de € 43,18 (quarenta e 
três euros e dezoito cêntimos), realizado de 14 
a 16 de setembro de 2018, solicitado pela União 
de Freguesias de santa marinha e são Pedro da 
Afurada, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAgAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICENçA 
DE INsTALAçÃo DE rECINTo ITINErANTE, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “CÚ-
PULA CIrCUs vILLAgE FEsTIvAL”, No vA-
Lor ToTAL DE € 43,18 (QUArENTA E TrÊs 
EUros E DEZoITo CÊNTImos), rEALIZADo 
Nos DIAs 21, 22 E 23 DE sETEmBro DE 2018, 
soLICITADo PELA JUNTA DE FrEgUEsIA DE 
ArCoZELo
EDoC/2018/56985
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
48, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.24.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
taxas devidas pela emissão da licença de insta-
lação de recinto itinerante, relativa à realização 
do evento “Cúpula Circus village Festival”, no 
valor total de € 43,18 (quarenta e três euros e 
dezoito cêntimos), realizado nos dias 21, 22 e 23 
de setembro de 2018, solicitado pela Junta de 
Freguesia de Arcozelo, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAgAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICENçA 
DE INsTALAçÃo DE rECINTo ITINErANTE E 
ImProvIsADo, rELATIvA À rEALIZAçÃo Do 
EvENTo “31ª FEsTA DA BroA”, No vALor 
ToTAL DE € 86,36 (oITENTA E sEIs EUros 
E TrINTA E sEIs CÊNTImos), rEALIZADo DE 
31 DE AgosTo A 09 DE sETEmBro DE 2018, 
soLICITADo PELA JUNTA DE FrEgUEsIA DE 
AvINTEs
EDoC/2018/53254
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
49, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.24.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de 
instalação de recinto itinerante, relativa à rea-
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lização do evento “31ª Festa da Broa”, no valor 
total de € 86,36 (oitenta e seis euros e trinta e 
seis cêntimos), realizado de 31 de agosto a 09 
de setembro de 2018, solicitado pela Junta de 
Freguesia de Avintes, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DE 
TAXAs DE UTILIZAçÃo DE vIATUrAs mUNI-
CIPAIs, No vALor €295,77 (DUZENTos E No-
vENTA E CINCo EUros E sETENTA E sETE 
CÊNTImos), PArA DEsLoCAçÃo A ÁgUE-
DA, No DIA 02 DE sETEmBro DE 2018, so-
LICITADo PELA AssoCIAçÃo CULTUrAL E 
rECrEATIvA “JUvENTUDE Em mArChA DE 
CrEsTUmA”
EDoC/2018/54311
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
50, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.13.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor de €295,77 (duzentos 
e noventa e cinco euros e setenta e sete cênti-
mos), ou seja o valor de €207,04 (duzentos e 
sete euros e quatro cêntimos), para deslocação 
a Águeda, no dia 02 de setembro de 2018, so-
licitado pela Associação Cultural e recreativa 
“Juventude em marcha de Crestuma”, nos ter-
mos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DE 
TAXAs DE UTILIZAçÃo DE vIATUrAs mUNI-
CIPAIs, No vALor €342,27 (TrEZENTos E 
QUArENTA E DoIs EUros E vINTE E sETE 
CÊNTImos), PArA DEsLoCAçÃo A CoImBrA, 
No DIA 02 DE sETEmBro DE 2018, soLICITA-
Do PELo rANCho FoLCLÓrICo Do Povo 
DE oLIvEIrA Do DoUro
EDoC/2018/54299
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
51, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.13.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor de €342,27 (trezentos 
e quarenta e dois euros e vinte e sete cêntimos), 

ou seja, o valor de €239,59 (duzentos e trinta e 
nove euros e cinquenta e nove cêntimos), para 
deslocação a Coimbra, no dia 02 de setembro 
de 2018, solicitado pelo rancho Folclórico do 
Povo de oliveira do Douro, nos termos infor-
mados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DE 
TAXAs DE UTILIZAçÃo DE vIATUrAs mUNICI-
PAIs, No vALor €220,61 (DUZENTos E vINTE 
EUros E sEssENTA E Um CÊNTImos), PArA 
DEsLoCAçÃo A sÃo PEDro Do sUL, No DIA 
06 DE sETEmBro DE 2018, soLICITADo PELA 
CrUZ vErmELhA PorTUgUEsA / DELEgA-
çÃo DE vILA NovA DE gAIA
EDoC/2018/54996
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
52, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.13.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de ta-
xas de utilização de viaturas municipais, no va-
lor €220,61 (duzentos e vinte euros e sessenta e 
um cêntimos), para deslocação a são Pedro do 
sul, no dia 06 de setembro de 2018, solicitado 
pela Cruz vermelha Portuguesa / Delegação de 
vila Nova de gaia, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DE 
TAXAs DE UTILIZAçÃo DE vIATUrAs mU-
NICIPAIs, No vALor €614,10 (sEIsCENTos E 
CATorZE EUros E DEZ CÊNTImos), PArA 
DEsLoCAçÃo Ao FUNDÃo, No DIA 15 DE sE-
TEmBro DE 2018, soLICITADo PELA Asso-
CIAçÃo DEsPorTIvA moDICUs DE sANDIm
EDoC/2018/57101
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
53, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.24.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor de €614,10 (seiscentos 
e catorze euros e dez cêntimos), ou seja, o valor 
de €429,87 (quatrocentos e vinte e nove euros 
e oitenta e sete cêntimos), para deslocação ao 
Fundão, no dia 15 de setembro de 2018, soli-
citado pela Associação Desportiva modicus de 
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sandim, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DE 
TAXAs DE UTILIZAçÃo DE vIATUrAs mUNI-
CIPAIs, No vALor €393,89 (TrEZENTos E 
NovENTA E TrÊs EUros E oITENTA E NovE 
CÊNTImos), PArA DEsLoCAçÃo A FÁTImA, 
No DIA 07 DE sETEmBro DE 2018, soLICI-
TADo PELo CENTro soCIAL PAroQUIAL DE 
oLIvEIrA Do DoUro
EDoC/2018/55358
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
54, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.24.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor de €393,89 (trezentos e noventa e três 
euros e oitenta e nove cêntimos), para desloca-
ção a Fátima, no dia 07 de setembro de 2018, 
solicitado pelo Centro social Paroquial de oli-
veira do Douro, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DE 
TAXAs DE UTILIZAçÃo DE vIATUrAs mUNI-
CIPAIs, No vALor €475,20 (QUATroCENTos 
E sETENTA E CINCo EUros E vINTE CÊNTI-
mos), PArA DEsLoCAçÃo À FIgUEIrA DA 
FoZ, Nos DIAs 17 E 21 DE sETEmBro DE 2018, 
soLICITADo PELA AssoCIAçÃo DAs EsCo-
LAs Do TorNE E Do PrADo
EDoC/2018/57110
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.24.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor de €475,20 (quatrocentos e setenta e 
cinco euros e vinte cêntimos), para deslocação 
à Figueira da Foz, nos dias 17 e 21 de setembro 
de 2018, solicitado pela Associação das Escolas 
do Torne e do Prado, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DE 
TAXAs DE UTILIZAçÃo DE vIATUrAs mUNI-
CIPAIs, No vALor €251,75 (DUZENTos E CIN-
QUENTA E Um EUros E sETENTA E CINCo 
CÊNTImos), PArA DEsLoCAçÃo A BArCE-

Los, No DIA 09 DE sETEmBro DE 2018, so-
LICITADo PELo rANCho FoLCLÓrICo DE vI-
LAr Do PArAÍso
EDoC/2018/55599
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.24.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor de €251,75 (duzentos 
e cinquenta e um euros e setenta e cinco cên-
timos), ou seja, o valor de €176,22 (cento e se-
tenta e seis euros e vinte e dois cêntimos), para 
deslocação a Barcelos, no dia 09 de setembro 
de 2018, solicitado pelo rancho Folclórico de 
vilar do Paraíso, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DE 
TAXAs DE UTILIZAçÃo DE vIATUrAs mUNI-
CIPAIs, No vALor €314,15 (TrEZENTos E CA-
TorZE EUros E QUINZE CÊNTImos), PArA 
DEsLoCAçÃo A sÃo PEDro Do sUL / vIsEU, 
No DIA 10 DE sETEmBro DE 2018, soLICITA-
Do PELA CrUZ vErmELhA PorTUgUEsA / 
DELEgAçÃo DE vILA NovA DE gAIA
EDoC/2018/55729
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
57, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.24.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor de €314,15 (trezentos e catorze euros 
e quinze cêntimos), para deslocação a são Pe-
dro do sul / viseu, no dia 10 de setembro de 
2018, solicitado pela Cruz vermelha Portuguesa 
/ Delegação de vila Nova de gaia, nos termos 
informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DE 
TAXAs DE UTILIZAçÃo DE vIATUrAs mUNI-
CIPAIs, No vALor €439,80 (QUATroCENTos 
E TrINTA E NovE EUros E oITENTA CÊNTI-
mos), PArA DEsLoCAçÃo A AmArANTE, No 
DIA 01 DE sETEmBro DE 2018, soLICITADo 
PELA AssoCIAçÃo rECrEATIvA E CULTU-
rAL DE rEFormADos DE CrEsTUmA
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EDoC/2018/54289
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
58, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.24.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor de €439,80 (quatro-
centos e trinta e nove euros e oitenta cênti-
mos), ou seja, o valor de €307,86 (trezentos e 
sete euros e oitenta e seis cêntimos), para des-
locação a Amarante, no dia 01 de setembro de 
2018, solicitado pela Associação recreativa e 
Cultural de reformados de Crestuma, nos ter-
mos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DE 
TAXAs DE UTILIZAçÃo DE vIATUrAs mU-
NICIPAIs, No vALor €248,58 (DUZENTos E 
QUArENTA E oITo EUros E CINQUENTA E 
oITo CÊNTImos), PArA DEsLoCAçÃo A vI-
sEU, No DIA 07 DE sETEmBro DE 2018, so-
LICITADo PELA AssoCIAçÃo DEsPorTIvA 
moDICUs DE sANDIm
EDoC/2018/55339
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
59, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.24.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor de €248,58 (duzentos 
e quarenta e oito euros e cinquenta e oito cên-
timos), ou seja, o valor de €174,01 (cento e se-
tenta e quatro euros e um cêntimo), para deslo-
cação a viseu, no dia 07 de setembro de 2018, 
solicitado pela Associação Desportiva modicus 
de sandim, 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 “DEs-
FILE DA FANFArrA DE LEvEr E DEsFILE 
DA ProCIssÃo Em hoNrA DE sÃo TIAgo”, 
rEALIZADo Nos DIAs 28 E 29 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/2018/44915
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.20.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, relativa à 
realização do evento “Desfile da Fanfarra de Le-
ver e Desfile da Procissão em honra de são Tia-
go”, realizado nos dias 28 e 29 de julho de 2018, 
no montante de €120,54 (cento e vinte euros e 
cinquenta e quatro cêntimos), correspondente 
a 70% do valor total de €172,20 (cento e se-
tenta e dois euros e vinte cêntimos), solicitado 
pela União de Freguesias de sandim, olival, Le-
ver 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 Do sENhor Do CALvÁ-
rIo - CANELAs”, rEALIZADo No DIA 02 DE 
sETEmBro DE 2018, No vALor ToTAL DE 
€298,00 (DUZENTos E NovENTA E oITo EU-
ros), soLICITADo PELA ComIssÃo DE FEs-
TAs Do sENhor Do CALvÁrIo, rEPrEsEN-
TADo Por rICArDo FILIPE oLIvEIrA Dos 
sANTos
EDoC/2018/51511
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.20.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, relativa 
à realização do evento “Procissão em honra 
do senhor do Calvário - Canelas”, realizado no 
dia 02 de setembro de 2018, no montante de 
€208,60 (duzentos e oito euros e sessenta cên-
timos), correspondente a 70% do valor total de 
€298,00 (duzentos e noventa e oito euros), so-
licitado pela Comissão de Festas do senhor do 
Calvário, representado por ricardo Filipe oli-
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veira dos santos, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAgAmENTo DE TA-
XAs PELA INTErrUPçÃo DE TrâNsITo, rE-
LATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “DEsFILE 
DE ProCIssÃo Em hoNrA DE sÃo LoUrEN-
ço – vILAr DE ANDorINho”, rEALIZADo 
No DIA 26 DE AgosTo DE 2018, No vALor 
ToTAL DE €298,00 (DUZENTos E NovENTA E 
oITo EUros), soLICITADo PELA ComIssÃo 
DE FEsTAs DE sÃo LoUrENço 2018, rEPrE-
sENTADA Por FrANCIsCo JosÉ oLIvEIrA 
PErEIrA
EDoC/2018/49997
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
62, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.20.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, relativa à 
realização do evento “Desfile de Procissão em 
honra de são Lourenço – vilar de Andorinho”, 
realizado no dia 26 de agosto de 2018, no mon-
tante de €208,60 (duzentos e oito euros e ses-
senta cêntimos), correspondente a 70% do va-
lor total de €298,00 (duzentos e noventa e oito 
euros), solicitado pela Comissão de Festas de 
são Lourenço 2018, representada por Francisco 
José oliveira Pereira, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAgAmENTo DE 
TAXAs PELA INTErrUPçÃo DE TrâNsITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “BoX 
CULvErT”, rEALIZADo Nos DIAs 10, 11 E 12 
DE sETEmBro DE 2018, No vALor ToTAL 
DE €129,15 (CENTo E vINTE E NovE EUros 
E QUINZE CÊNTImos), soLICITADo PELA 
UNIÃo DE FrEgUEsIAs DE sErZEDo E PE-
rosINho
EDoC/2018/54242
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
63, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.20.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, relativa 
à realização do evento “Box Culvert”, realiza-
do nos dias 10, 11 e 12 de setembro de 2018, no 

montante de €90,41 (noventa euros e quarenta 
e um cêntimos), correspondente a 70% do valor 
total de €129,15 (cento e vinte e nove euros e 
quinze cêntimos), solicitado pela União de Fre-
guesias de serzedo e Perosinho, nos termos in-
formados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAgAmENTo DE 
TAXAs PELA INTErrUPçÃo DE TrâNsITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “FEs-
TAs Em hoNrA DE sANTo TIAgo 2018”, rEA-
LIZADo Nos DIAs 20, 21, 22 E 23 DE JULho 
DE 2018, No vALor ToTAL DE €299,40 (DU-
ZENTos E NovENTA E NovE EUros E QUA-
rENTA CÊNTImos), soLICITADo Por NEL-
soN rIBEIro, sECrETÁrIo DA ComIssÃo DE 
FEsTAs DE s. TIAgo
EDoC/2018/41077
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
64, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.13.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, relativa à 
realização do evento “Festas em honra de san-
to Tiago 2018”, realizado nos dias 20, 21, 22 e 
23 de julho de 2018, no montante de €209,58 
(duzentos e nove euros e cinquenta e oito cên-
timos), correspondente a 70% do valor total de 
€299,40 (duzentos e noventa e nove euros e 
quarenta cêntimos), solicitado por Nelson ri-
beiro, secretário da Comissão de Festas de s. 
Tiago, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAgAmENTo DE 
TAXAs PELA INTErrUPçÃo DE TrâNsITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “13º 
FEsTIvAL DE FoLCLorE DA mADALENA”, 
rEALIZADo Nos DIAs 04 E 05 DE AgosTo 
DE 2018, No vALor ToTAL DE €149,70 (CEN-
To E QUArENTA E NovE EUros E sETENTA 
CÊNTImos), soLICITADo PELA JUNTA DE 
FrEgUEsIA DA mADALENA
EDoC/2018/48774
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
65, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.09.08.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
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aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, relativa 
à realização do evento “13º Festival de Folclo-
re da madalena”, realizado nos dias 04 e 05 de 
agosto de 2018, no montante de 104,79 (cento 
e quatro euros e setenta e nove cêntimos), cor-
respondente a 70% do valor total de €149,70 
(cento e quarenta e nove euros e setenta cên-
timos), solicitado pela Junta de Freguesia da 
madalena, 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 Nosso sENhor Dos AFLITos 
E sANTA BÁrBArA”, rEALIZADo DE 14 A 16 
DE sETEmBro DE 2018, No vALor ToTAL DE 
€763,25 (sETECENTos E sEssENTA E TrÊs 
EUros E vINTE E CINCo CÊNTImos), soLICI-
TADo PELA FÁBrICA DA IgrEJA PAroQUIAL 
DE sANTA BÁrBArA DE CoImBrÕEs
EDoC/2018/55918
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
66, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.24.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, relativa à 
realização do evento “Festas em honra de Nos-
so senhor dos Aflitos e santa Bárbara”, reali-
zado de 14 a 16 de setembro de 2018, no mon-
tante de €534,28 (quinhentos e trinta e quatro 
euros e vinte e oito cêntimos), correspondente 
a 70% do valor total de €763,25 (setecentos e 
sessenta e três euros e vinte e cinco cêntimos), 
solicitado pela Fábrica da Igreja Paroquial de 
santa Bárbara de Coimbrões, nos termos infor-
mados.
EmIssÃo DE AUTorIZAçÃo EsPECIAL DE 
CIrCULAçÃo PArA os vEÍCULos PEsADos 
Com As sEgUINTEs mATrÍCULAs: QX-01-53, 
04-89-om E 60-05-Zr, PArA PErmIssÃo DE 
CIrCULAçÃo No INTErIor DA ZoNA DELImI-
TADA ENTrE A A1, roTUNDA DE sTo ovÍDIo, 
AvENIDA DA rEPÚBLICA, AvENIDA vAsCo DA 
gAmA (E.N. 222) E Av. D. JoÃo II (vL9), ATÉ 
Ao FINAL Do PrEsENTE ANo CIvIL (2018)
EDoC/2018/54739
Foi presente o documento referido em epígra-

fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
67, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.20.09.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do Ps e 2 abstenções do PPD/PsD.
CDs-PP, aprovar a emissão de autorização es-
pecial de circulação para os veículos pesados 
com as seguintes matrículas: QX-01-53, 04-89-
om e 60-05-Zr, para permissão de circulação 
no interior da zona delimitada entre a A1, rotun-
da de sto ovídio, Avenida da república, Aveni-
da vasco da gama (E.N. 222) e Av. D. João II 
(vL9), até ao final do presente ano civil (2018), 
nos termos informados.
EmIssÃo DE AUTorIZAçÃo EsPECIAL DE 
CIrCULAçÃo PArA os vEÍCULos PEsADos 
Com As sEgUINTEs mATrÍCULAs: 39-sN-28, 
43-rE-09, 90-rE-89, 74-TC-58, 23-TL-56, 15-
sm-75, 89-PJ-75, 89-PJ-74, 98-Ph-24, 98-Ph-
25, 26-QL-24, 05-QP-04, 65-mB-03 E 67-77-sv, 
PArA PErmIssÃo DE CIrCULAçÃo No INTE-
rIor DA ZoNA DELImITADA ENTrE A A1 (IC1, 
IC2), roTUNDA DE sTo ovÍDIo, AvENIDA DA 
rEPÚBLICA, AvENIDA vAsCo DA gAmA (E.N. 
222) E Av. D. JoÃo II (vL9), ATÉ Ao DIA 31 DE 
mAIo DE 2019
EDoC/2018/30364
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
68, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.20.09.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do Ps e 2 abstenções do PPD/PsD.
CDs-PP, aprovar a emissão de autorização es-
pecial de circulação para os veículos pesados 
com as seguintes matrículas: 39-sN-28, 43-rE-
09, 90-rE-89, 74-TC-58, 23-TL-56, 15-sm-75, 
89-PJ-75, 89-PJ-74, 98-Ph-24, 98-Ph-25, 26-
QL-24, 05-QP-04, 65-mB-03 e 67-77-sv, para 
permissão de circulação no interior da zona de-
limitada entre a A1 (IC1, IC2), rotunda de st.º 
ovídio, Avenida da república, Avenida vasco 
da gama (E.N. 222) e Av. D. João II (vL9), até ao 
dia 31 de maio de 2019, nos termos informados.
PosTUrAs mUNICIPAIs DE TrâNsITo NA 
UNIÃo DE FrEgUEsIAs DE sErZEDo E PE-
rosINho
EDoC/2018/52977
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Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
69, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.20.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar as Posturas municipais, nos termos in-
formados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DA 
TAXA rEFErENTE À LICENçA DE Um LUgAr 
DE EsTACIoNAmENTo PrIvATIvo PArA o 
ANo DE 2018, sITo NA rUA PINho vALENTE – 
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), soLICI-
TADo Por ETCETErA – AssoCIAçÃo ArTÍs-
TICA
EDoC/2018/3968
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
70, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.24.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa referente à licença de um lugar de es-
tacionamento privativo para o ano de 2018, sito 
na rua Pinho valente – União de Freguesias de 
santa marinha e são Pedro da Afurada, no va-
lor de €2.158,80 (dois mil cento e cinquenta e 
oito euros e oitenta cêntimos), solicitado por 
ETCETErA – Associação Artística, nos termos 
informados.

DIrEÇÃO MuNICIPAL PArA A INCLuSÃO 
SOCIAL

ProJETo DE EDUCAçÃo FINANCEIrA “No 
PoUPAr É QUE EsTÁ o gANho” – FUNDA-
çÃo CUPErTINo DE mIrANDA – DEsCABI-
mENTo DA vErBA ALoCADA Ao ProTo-
CoLo QUE CorrE os sEUs TErmos PELo 
EDoC/2017/31838
EDoC/2018/12190
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
71, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.26.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 

aprovar o descabimento da verba, nos termos 
informados.
ACorDo DE PArCErIA A CELEBrAr ENTrE 
o mUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA, A UNI-
DADE DE APoIo Do ComANDo Do PEssoAL 
Do QUArTEL DA sErrA Do PILAr E PEDro 
oLIvEIrA & DANIEL CABrAL, LDA TENDo Em 
vIsTA A rEALIZAçÃo Do EvENTo “ThE TI-
mErs”, rEALIZADo Nos DIAs 15 E 16 DE sE-
TEmBro, Em vILA NovA DE gAIA
EDoC/2018/56884
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
72, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.20.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de Parceria a celebrar entre 
o município de vila Nova de gaia, a Unidade de 
Apoio do Comando do Pessoal do Quartel da 
serra do Pilar e Pedro oliveira & Daniel Cabral, 
Lda, tendo em vista a realização do evento “The 
Timers”, realizado nos dias 15 e 16 de setembro, 
em vila Nova de gaia, nos termos apresenta-
dos.
CoNTrATo-ProgrAmA A CELEBrAr EN-
TrE o mUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA E 
o CENTro DE DIA E JArDIm DE INFâNCIA 
sALvADor CAETANo E ANA CAETANo – IPss 
PArA APoIo FINANCEIro À ATIvIDADE rE-
gULAr, No vALor DE €7.500,00 (sETE mIL E 
QUINhENTos EUros)
EDoC/2018/58485
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
73, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.24.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o contrato-programa a celebrar entre 
o município de vila Nova de gaia e o Centro 
de Dia e Jardim de Infância salvador Caetano e 
Ana Caetano – IPss, para apoio financeiro à ati-
vidade regular, no valor de €7.500,00 (sete mil 
e quinhentos euros), nos termos apresentados.
CoNTrATo-ProgrAmA DE DEsENvoLvI-
mENTo DEsPorTIvo A CELEBrAr ENTrE o 
mUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA E o hÓ-
QUEI CLUBE PAço DE rEI PArA APoIo FI-
NANCEIro À rEALIZAçÃo DE oBrAs DE 
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rEPArAçÃo/rEFormULAçÃo Dos BAL-
NEÁrIos, CoBErTUrA, PIso DEsPorTIvo 
E rEPArAçÃo Do sIsTEmA DE ILUmINAçÃo 
Do PAvILhÃo, No vALor DE €61.311,19 (sEs-
sENTA E Um mIL TrEZENTos E oNZE EUros 
E DEZANovE CÊNTImos) + IvA
EDoC/2018/53618
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
74, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.26.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o contrato-programa a celebrar entre 
o município de vila Nova de gaia e o hóquei 
Clube Paço de rei, para apoio financeiro à reali-
zação de obras de reparação/reformulação dos 
balneários, cobertura, piso desportivo e repara-
ção do sistema de iluminação do pavilhão, no 
valor de €61.311,19 (sessenta e um mil trezentos 
e onze euros e dezanove cêntimos) + IvA, nos 
termos apresentados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DE 
TAXAs PELA UTILIZAçÃo DA PIsCINA mUNI-
CIPAL DA grANJA, soLICITADo Por CArLA 
PATrÍCIA ALmEIDA goDINho, No vALor DE 
€2.205,00 (DoIs mIL DUZENTos E CINCo EU-
ros)
EDoC/2018/51691
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
75, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.13.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela utilização da piscina municipal 
da granja, solicitado por Carla Patrícia Almeida 
godinho, isentando 50% do 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 mArAvEDI, soLICITADo Por EsTELA 
CrIsTINA ArAÚJo CosTA soUsA, No vALor 
DE €335,00 (TrEZENTos E TrINTA E CINCo 
EUros) E DE €1.105,00 (mIL CENTo E CIN-
Co EUros), PArA o mArIDo, JosÉ mANUEL 
PINTo DE soUsA
EDoC/2018/51658

Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
76, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.13.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamen-
to de taxas pela utilização da piscina munici-
pal da maravedi, solicitado por Estela Cristina 
Araújo Costa sousa, isentando 50% do valor de 
€1.440,00 (mil quatrocentos e quarenta euros), 
nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DE 
TAXAs PELA UTILIZAçÃo DA PIsCINA mU-
NICIPAL DE vILA D’EsTE, soLICITADo Por 
mArIA rosINA Dos sANTos oLIvEIrA mA-
gALhÃEs, Em rEPrEsENTAçÃo DA FILhA 
DIANA oLIvEIrA mAgALhÃEs, No vALor DE 
€2.205,00 (DoIs mIL DUZENTos E CINCo EU-
ros)
EDoC/2018/51677
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
77, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.13.09.2018”
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 rosina dos san-
tos oliveira magalhães, isentando 50% do 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 mArAvEDI, PELo CLUBE DEsPorTIvo 
DA APPACDm – AssoCIAçÃo PorTUgUEsA 
DE PAIs E AmIgos Do CIDADÃo DEFICIEN-
TE mENTAL, DUrANTE o ANo LETIvo DE 
2018/2019, No vALor DE €2.750,00 (DoIs mIL 
sETECENTos E CINQUENTA EUros)
EDoC/2018/55975
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
78, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.20.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela utilização da piscina municipal 
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de maravedi, solicitado pelo Clube Desporti-
vo da APPACDm – Associação Portuguesa de 
Pais e Amigos do Cidadão Deficiente mental, 
durante o ano letivo de 2018/2019, no valor de 
€2.750,00 (dois mil setecentos e cinquenta eu-
ros), nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DE 
TAXAs PELA UTILIZAçÃo DA PIsCINA mU-
NICIPAL DE vILA D’EsTE, PELA APPDA Nor-
TE – AssoCIAçÃo PorTUgUEsA PArA As 
PErTUrBAçÕEs Do DEsENvoLvImENTo 
E AUTIsmo, DUrANTE o ANo LETIvo DE 
2018/2019, No vALor DE €4.143,50 (QUATro 
mIL CENTo E QUArENTA E TrÊs EUros E 
CINQUENTA CÊNTImos)
EDoC/2018/37471
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
79, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.20.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela utilização da piscina municipal de 
vila d’Este, solicitado pela APPDA Norte – As-
sociação Portuguesa para as Perturbações do 
Desenvolvimento e Autismo, durante o ano leti-
vo de 2018/2019, no valor de €4.143,50 (quatro 
mil cento e quarenta e três euros e cinquenta 
cêntimos), nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DE 
TAXAs PELA UTILIZAçÃo DA PIsCINA mUNI-
CIPAL DE vILA D’EsTE, PELos CIDADÃos sÉ-
NIorEs DA UNIvErsIDADE sÉNIor DE CANE-
LAs, DUrANTE o ANo LETIvo DE 2018/2019, 
No vALor DE €1.978,125 (mIL NovECENTos E 
sETENTA E oITo EUros E CENTo E vINTE E 
CINCo CÊNTImos)
EDoC/2018/55759
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
80, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.20.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela utilização da piscina municipal de 
vila d’Este, pelos cidadãos séniores da Universi-
dade sénior de Canelas, durante o ano letivo de 
2018/2019, no valor de €1.978,125 (mil novecen-

tos e setenta e oito euros e cento e vinte e cinco 
cêntimos), nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DE 
TAXAs PELA UTILIZAçÃo DA PIsCINA mUNI-
CIPAL DE vILA D’EsTE, PELA AssoCIAçÃo 
sTrEET’s, PArCEIrA Do ProgrAmA EsCo-
LhAs E Do CLs, DUrANTE o ANo LETIvo DE 
2018/2019, No vALor DE €1.650,00 (mIL sEIs-
CENTos E CINQUENTA EUros)
EDoC/2018/56361
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
81, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.20.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela utilização da piscina municipal de 
vila d’Este, pela Associação street’s, parceira 
do Programa Escolhas e do CLs, durante o ano 
letivo de 2018/2019, no valor de €1.650,00 (mil 
seiscentos e cinquenta euros), nos termos in-
formados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DE 
TAXAs PELA UTILIZAçÃo DA PIsCINA mU-
NICIPAL DA grANJA, PELA AssoCIAçÃo 
DEsPorTIvA E CULTUrAL sANTA IsABEL, 
DUrANTE o ANo LETIvo DE 2018/2019, No 
vALor DE €2.250,00 (DoIs mIL DUZENTos E 
CINQUENTA EUros)
EDoC/2018/56027
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
82, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.20.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela utilização da piscina municipal da 
granja, pela Associação Desportiva e Cultural 
santa Isabel, durante o ano letivo de 2018/2019, 
no valor de €2.250,00 (dois mil duzentos e cin-
quenta euros), nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DE 
TAXAs PELA UTILIZAçÃo DA PIsCINA mUNI-
CIPAL mArAvEDI, PELos CIDADÃos sÉNIo-
rEs DA ACADEmIA sÉNIor DE gAIA, DUrAN-
TE o ANo LETIvo DE 2018/2019, No vALor 
DE €12.600,00 (DoZE mIL E sEIsCENTos EU-
ros)
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EDoC/2018/56614
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
83, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.20.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela utilização da piscina municipal 
de maravedi, pelos Cidadãos séniores da Aca-
demia sénior de gaia, durante o ano letivo de 
2018/2019, no valor de €12.600,00 (doze mil e 
seiscentos euros), nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DE 
TAXAs PELA UTILIZAçÃo DA PIsCINA mU-
NICIPAL AUrorA CUNhA, PELos CIDADÃos 
DA ACmA – AssoCIAçÃo CULTUrAL E mUsI-
CAL DE AvINTEs, DUrANTE o ANo LETIvo 
DE 2018/2019, No vALor DE €1.875,00 (mIL 
oIToCENTos E sETENTA E CINCo EUros)
EDoC/2018/56025
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
84, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.20.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa do pagamento de ta-
xas pela utilização da piscina municipal Aurora 
Cunha, pelos Cidadãos da ACmA – Associação 
Cultural e musical de Avintes, durante o ano le-
tivo de 2018/2019, no valor de €1.875,00 (mil 
oitocentos e setenta e cinco euros), nos termos 
informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DE 
TAXAs PELA UTILIZAçÃo DA PIsCINA mUNI-
CIPAL DE vILA D’EsTE, PELos CIDADÃos sÉ-
NIorEs Do CENTro soCIAL E PAroQUIAL 
DE vILAr DE ANDorINho, DUrANTE o ANo 
LETIvo DE 2018/2019, No vALor DE €825,00 
(oIToCENTos E vINTE E CINCo EUros)
EDoC/2018/56150
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
85, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.20.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela utilização da piscina municipal de 

vila d’Este, pelos Cidadãos séniores do Centro 
social e Paroquial de vilar de Andorinho, du-
rante o ano letivo de 2018/2019, no valor de 
€825,00 (oitocentos e vinte e cinco euros), nos 
termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DE 
TAXAs PELA UTILIZAçÃo DA PIsCINA mU-
NICIPAL AUrorA CUNhA, PELos CIDADÃos 
sÉNIorEs DA UNIÃo DE FrEgUEsIAs DE PE-
Droso E sEIXEZELo, DUrANTE o ANo LE-
TIvo DE 2018/2019, No vALor DE €14.175,00 
(CATorZE mIL CENTo E sETENTA E CINCo 
EUros)
EDoC/2018/55651
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
86, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.20.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa do pagamento de ta-
xas pela utilização da piscina municipal Aurora 
Cunha, pelos Cidadãos séniores da União de 
Freguesias de Pedroso e seixezelo, durante o 
ano letivo de 2018/2019, no valor de €14.175,00 
(catorze mil cento e setenta e cinco euros), nos 
termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DE 
TAXAs PELA UTILIZAçÃo DA PIsCINA mUNI-
CIPAL mArAvEDI, PELos ALUNos Do AgrU-
PAmENTo DE EsCoLAs ANTÓNIo sÉrgIo, 
DUrANTE o ANo LETIvo DE 2018/2019, No 
vALor DE €3.806,26 (TrÊs mIL oIToCENTos 
E sEIs EUros E vINTE E sEIs CÊNTImos)
EDoC/2018/54144
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
87, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.20.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela utilização da piscina municipal de 
maravedi, pelos alunos do Agrupamento de Es-
colas António sérgio, durante o ano letivo de 
2018/2019, no valor de €3.806,26 (três mil oito-
centos e seis euros e vinte e seis cêntimos), nos 
termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DE 
TAXAs PELA UTILIZAçÃo DA PIsCINA mUNI-
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CIPAL mArAvEDI, PELos ALUNos PorTADo-
rEs DE DEFICIÊNCIA DA APPACDm – Asso-
CIAçÃo PorTUgUEsA DE PAIs E AmIgos Do 
CIDADÃo DEFICIENTE mENTAL, DUrANTE 
o ANo LETIvo DE 2018/2019, No vALor DE 
€7.875,00 (sETE mIL oIToCENTos E sETENTA 
E CINCo EUros)
EDoC/2018/56019
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
88, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.20.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela utilização da piscina municipal de 
maravedi,  pelos alunos portadores de deficiên-
cia da APPACDm – Associação Portuguesa de 
Pais e Amigos do Cidadão Deficiente mental, 
durante o ano letivo de 2018/2019, no valor de 
€7.875,00 (sete mil oitocentos e setenta e cinco 
euros), nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DE 
TAXAs PELA oCUPAçÃo DA vIA PÚBLICA, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “Pro-
CIssÃo”, rEALIZADo No DIA 12 DE mAIo DE 
2018, No vALor DE €40,00 (QUArENTA EU-
ros), soLICITADo PELA PArÓQUIA DE sÃo 
FÉLIX DA mArINhA JUNTAmENTE Com A PA-
rÓQUIA DE s. mAmEDE DE sErZEDo
EDoC/2018/26171
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
89, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.20.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela ocupação da via pública, relativa 
à realização do evento “Procissão”, realizado no 
dia 12 de maio de 2018, isentando 70% do va-
lor de €40,00 (quarenta euros), solicitado pela 
Paróquia de são Félix da marinha juntamente 
com a Paróquia de s. mamede de serzedo, nos 
termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DE 
TAXAs PELA oCUPAçÃo DA vIA PÚBLICA, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “Pro-
CIssÃo”, rEALIZADo No DIA 29 DE JULho 
DE 2018, No vALor DE €40,00 (QUArEN-

TA EUros), soLICITADo PELA FÁBrICA DA 
IgrEJA PAroQUIAL DE sÃo PEDro DE PE-
Droso
EDoC/2018/33725
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
90, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.20.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela ocupação da via pública, relativa 
à realização do evento “Procissão”, realizado no 
dia 29 de julho de 2018, isentando 70% do va-
lor de €40,00 (quarenta euros), solicitado pela 
Fábrica da Igreja Paroquial de são Pedro de Pe-
droso, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DE 
TAXAs PELA oCUPAçÃo DA vIA PÚBLICA, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “Pro-
CIssÃo ComEmorATIvA DA FEsTA Do Cor-
Po DE DEUs”, rEALIZADo No DIA 31 DE mAIo 
DE 2018, No vALor DE €40,00 (QUArENTA 
EUros), soLICITADo PELA UNIÃo DE FrE-
gUEsIAs DE sANDIm, oLIvAL, LEvEr E CrEs-
TUmA
EDoC/2018/29217
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
91, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.20.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela ocupação da via pública, relativa 
à realização do evento “Procissão comemorati-
va da Festa do Corpo de Deus”, realizado no dia 
31 de maio de 2018, isentando 70% do valor de 
€40,00 (quarenta euros), solicitado pela União 
de Freguesias de sandim, olival, Lever e Cres-
tuma, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DE 
TAXAs PELA oCUPAçÃo DA vIA PÚBLICA, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “FEs-
TA DE s. JoÃo 2018”, rEALIZADo No DIA 24 
DE JUNho DE 2018, No vALor DE €40,00 
(QUArENTA EUros), soLICITADo PELA JUN-
TA DE FrEgUEsIA DE CANELAs
EDoC/2018/33682
Foi presente o documento referido em epígra-
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fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
92, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.20.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela ocupação da via pública, relativa 
à realização do evento “Festa de s. João 2018”, 
realizado no dia 24 de junho de 2018, isentando 
70% do valor de €40,00 (quarenta euros), soli-
citado pela Junta de Freguesia de Canelas, nos 
termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DE 
TAXAs PELA oCUPAçÃo DA vIA PÚBLICA, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “NoI-
TE DE FADos”, rEALIZADo No DIA 14 DE 
sETEmBro DE 2018, No vALor DE €40,00 
(QUArENTA EUros), soLICITADo PELA 
UNIÃo DE FrEgUEsIAs DE gULPILhArEs E 
vALADArEs
EDoC/2018/54711
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
93, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.20.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela ocupação da via pública, relativa 
à realização do evento “Noite de Fados”, reali-
zado no dia 14 de setembro de 2018, isentando 
70% do valor de €40,00 (quarenta euros), soli-
citado pela União de Freguesias de gulpilhares 
e valadares, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DE 
TAXAs PELA oCUPAçÃo DA vIA PÚBLICA, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “Pro-
CIssÃo DE vELAs”, rEALIZADo No DIA 15 DE 
mAIo DE 2018, No vALor DE €40,00 (QUA-
rENTA EUros), soLICITADo PELA UNIÃo DE 
FrEgUEsIAs DE sANDIm, oLIvAL, LEvEr E 
CrEsTUmA
EDoC/2018/29508
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
94, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.20.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 

de taxas pela ocupação da via pública, relati-
va à realização do evento “Procissão de velas”, 
realizado no dia 15 de maio de 2018, isentando 
70% do valor de €40,00 (quarenta euros), soli-
citado pela União de Freguesias de sandim, oli-
val, Lever e Crestuma, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DE 
TAXAs PELA oCUPAçÃo DA vIA PÚBLICA, rE-
LATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “FEsTA 
Em hoNrA DE NossA sENhorA Dos rEmÉ-
DIos”, rEALIZADo DE 03 A 10 DE sETEmBro 
DE 2018, No vALor DE €40,00 (QUArENTA 
EUros), soLICITADo PELA UNIÃo DE FrE-
gUEsIAs DE sANDIm, oLIvAL, LEvEr E CrEs-
TUmA
EDoC/2018/45121
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
95, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.20.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela ocupação da via pública, relativa 
à realização do evento “Festa em honra de Nos-
sa senhora dos remédios”, realizado de 03 a 
10 de setembro de 2018, isentando 70% do va-
lor de €40,00 (quarenta euros), solicitado pela 
União de Freguesias de sandim, olival, Lever e 
Crestuma, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DE 
TAXAs PELA oCUPAçÃo DA vIA PÚBLICA, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “Pro-
CIssÃo DE vELAs”, rEALIZADo No DIA 12 DE 
mAIo DE 2018, No vALor DE €40,00 (QUA-
rENTA EUros), soLICITADo PELA FÁBrICA 
DA IgrEJA PAroQUIAL DE s. PEDro DE vI-
LAr Do PArAÍso
EDoC/2018/28011
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
96, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.20.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela ocupação da via pública, relati-
va à realização do evento “Procissão de velas”, 
realizado no dia 12 de maio de 2018, isentando 
70% do valor de €40,00 (quarenta euros), soli-
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citado pela Fábrica da Igreja Paroquial de s. Pe-
dro de vilar do Paraíso, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DE 
TAXAs PELA oCUPAçÃo DA vIA PÚBLICA, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “4ª 
EDIçÃo Do TrAIL DE CANELAs”, rEALIZA-
Do No DIA 09 DE sETEmBro DE 2018, No 
vALor DE €35,00 (TrINTA E CINCo EUros), 
soLICITADo PELA JUNTA DE FrEgUEsIA DE 
CANELAs
EDoC/2018/49742
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
97, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.20.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela ocupação da via pública, relativa 
à realização do evento “4ª edição do Trail de 
Canelas”, realizado no dia 09 de setembro de 
2018, isentando 70% do valor de €35,00 (trinta 
e cinco euros), solicitado pela Junta de Fregue-
sia de Canelas, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DE 
TAXAs PELA oCUPAçÃo DA vIA PÚBLICA, rE-
LATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “ProCIs-
sÃo”, rEALIZADo No DIA 16 DE sETEmBro 
DE 2018, No vALor DE €40,00 (QUArENTA 
EUros), soLICITADo PELA CoNFrArIA Do 
sr. DA vErA CrUZ
EDoC/2018/53360
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
98, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.20.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela ocupação da via pública, relati-
va à realização do evento “Procissão”, realizado 
no dia 16 de setembro de 2018, isentando 70% 
do valor de €40,00 (quarenta euros), solicitado 
pela Confraria do sr. da vera Cruz, nos termos 
informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DE 
TAXAs PELA oCUPAçÃo DA vIA PÚBLICA, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “Pro-
CIssÃo E DEsFILE DE mArEANTEs”, rEALI-
ZADo DE 14 A 16 DE sETEmBro DE 2018, No 

vALor DE €40,00 (QUArENTA EUros), so-
LICITADo PELA FÁBrICA DA IgrEJA PAro-
QUIAL DE sANTA BÁrBArA DE CoImBrÕEs
EDoC/2018/54256
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
99, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.20.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela ocupação da via pública, relativa 
à realização do evento “Procissão e Desfile de 
mareantes”, realizado de 14 a 16 de setembro de 
2018, isentando 70% do valor de €40,00 (qua-
renta euros), solicitado pela Fábrica da Igreja 
Paroquial de santa Bárbara de Coimbrões, nos 
termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DE 
TAXAs PELA oCUPAçÃo DA vIA PÚBLICA, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “Pro-
CIssÃo ComEmorATIvA DA FEsTA Do sA-
grADo CorAçÃo DE JEsUs”, rEALIZADo 
No DIA 26 DE AgosTo DE 2018, No vALor 
DE €40,00 (QUArENTA EUros), soLICITADo 
PELA PArÓQUIA DE sANTo ANDrÉ DE LE-
vEr
EDoC/2018/51573
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
100, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.20.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela ocupação da via pública, relativa 
à realização do evento “Procissão comemorati-
va da Festa do sagrado Coração de Jesus”, rea-
lizado no dia 26 de agosto de 2018, isentando 
70% do valor de €40,00 (quarenta euros), soli-
citado pela Paróquia de santo André de Lever, 
nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DE 
TAXAs PELA oCUPAçÃo DA vIA PÚBLICA, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “Pro-
CIssÃo E DEsFILE DE BANDA DE mÚsICA”, 
rEALIZADo No DIA 19 DE AgosTo DE 2018, 
No vALor DE €40,00 (QUArENTA EUros), 
soLICITADo PELA JUNTA DE FrEgUEsIA DE 
CANELAs
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EDoC/2018/46990
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
101, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.20.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela ocupação da via pública, relativa 
à realização do evento “Procissão e desfile de 
Banda de música”, realizado no dia 19 de agos-
to de 2018, isentando 70% do valor de €40,00 
(quarenta euros), solicitado pela Junta de Fre-
guesia de Canelas, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DE 
TAXAs PELA oCUPAçÃo DA vIA PÚBLICA, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “Pro-
CIssÕEs DE vELAs Em hoNrA Do sENhor 
Dos PAssos”, rEALIZADo Nos DIAs 17 E 18 
DE mArço DE 2018, No vALor DE €40,00 
(QUArENTA EUros), soLICITADo PELA 
IgrEJA PAroQUIAL DE AvINTEs
EDoC/2018/13061
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
102, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.20.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela ocupação da via pública, relati-
va à realização do evento “Procissões de velas 
em honra do senhor dos Passos”, realizado nos 
dias 17 e 18 de março de 2018, isentando 70% 
do valor de €40,00 (quarenta euros), solicita-
do pela Igreja Paroquial de Avintes, nos termos 
informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DE 
TAXAs PELA oCUPAçÃo DA vIA PÚBLICA, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “Pro-
CIssÃo DE rAmos”, rEALIZADo No DIA 25 
DE mArço DE 2018, No vALor DE €40,00 
(QUArENTA EUros), soLICITADo PELA FÁ-
BrICA DA IgrEJA DE sÃo PEDro DE PEDro-
so
EDoC/2018/12497
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
103, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-

ra.20.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela ocupação da via pública, relativa 
à realização do evento “Procissão de ramos”, 
realizado no dia 25 de março de 2018, isentan-
do 70% do valor de €40,00 (quarenta euros), 
solicitado pela Fábrica da Igreja 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 “Pro-
CIssÃo”, rEALIZADo No DIA 03 DE JUNho 
DE 2018, No vALor DE €40,00 (QUArENTA 
EUros), soLICITADo PELA UNIÃo DE FrE-
gUEsIAs DE grIJÓ E sErmoNDE
EDoC/2018/18609
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
104, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.20.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela ocupação da via pública, relativa 
à realização do evento “Procissão”, realizado no 
dia 03 de junho de 2018, isentando 70% do va-
lor 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 “Pro-
CIssÃo INTEgrADA NAs FEsTIvIDADEs Em 
hoNrA DA sANTA rITA”, rEALIZADo Nos 
DIAs 25, 26, 27 E 28 DE mAIo DE 2018, No vA-
Lor DE €40,00 (QUArENTA EUros), soLICI-
TADo PELA UNIÃo DE FrEgUEsIAs DE grIJÓ 
E sErmoNDE
EDoC/2018/18602
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
105, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.20.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela ocupação da via pública, relativa 
à realização do evento “Procissão integrada nas 
Festividades em honra da santa rita”, realiza-
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do nos dias 25, 26, 27 e 28 de maio de 2018, 
isentando 70% do 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 “Pro-
CIssÃo”, rEALIZADo No DIA 09 DE sETEm-
Bro DE 2018, No vALor DE €40,00 (QUA-
rENTA EUros), soLICITADo ComIssÃo DE 
FEsTAs Em hoNrA DA sENhorA DA grAçA, 
grIJÓ
EDoC/2018/51159
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
106, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.20.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela ocupação da via pública, relati-
va à realização do evento “Procissão”, realizado 
no dia 09 de setembro de 2018, isentando 70% 
do valor de €40,00 (quarenta euros), solicitado 
Comissão de Festas em honra da senhora da 
graça, grijó, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DE 
TAXAs PELA oCUPAçÃo DA vIA PÚBLICA, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “FEs-
TA DA CEBoLA 2018”, rEALIZADo DE 07 A 09 
DE sETEmBro DE 2018, No vALor DE €40,00 
(QUArENTA EUros), soLICITADo PELA JUN-
TA DE FrEgUEsIA DE vILAr DE ANDorINho
EDoC/2018/52678
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
107, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.20.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela ocupação da via pública, relativa 
à realização do evento “Festa da Cebola 2018”, 
realizado de 07 a 09 de setembro de 2018, no 
valor de €40,00 (quarenta euros), solicitado 
pela Junta de Freguesia de vilar de Andorinho, 
nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DE 
TAXAs PELA oCUPAçÃo DA vIA PÚBLICA, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “FEI-

rA DAs NoZEs”, rEALIZADo Nos DIAs 21 
E 24 DE sETEmBro DE 2018, No vALor DE 
€40,00 (QUArENTA EUros), soLICITADo 
PELA UNIÃo DE FrEgUEsIAs DE sANDIm, 
oLIvAL, LEvEr E CrEsTUmA
EDoC/2018/55606
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
108, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.20.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela ocupação da via pública, relativa 
à realização do evento “Feira das Nozes”, rea-
lizado nos dias 21 e 24 de setembro de 2018, 
isentando 70% do valor de €40,00 (quarenta 
euros), solicitado pela União de Freguesias de 
sandim, olival, Lever e Crestuma, nos termos 
informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DE 
TAXAs PELA oCUPAçÃo DA vIA PÚBLICA, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “PAs-
sEIo soLIDÁrIo”, rEALIZADo No DIA 14 DE 
ABrIL DE 2018, No vALor DE €40,00 (QUA-
rENTA EUros), soLICITADo PELA UNIÃo DE 
FrEgUEsIAs DE grIJÓ E sErmoNDE JUNTA-
mENTE Com A CIÊNCIA Dos soNhos
EDoC/2018/20815
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
109, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.20.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela ocupação da via pública, relativa 
à realização do evento “Passeio solidário”, rea-
lizado no dia 14 de abril de 2018, isentando 70% 
do valor de €40,00 (quarenta euros), solicitado 
pela União de Freguesias de grijó e sermonde 
juntamente com a Ciência dos sonhos, nos ter-
mos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DE 
TAXAs PELA oCUPAçÃo DA vIA PÚBLICA, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “Pro-
CIssÃo soLENE”, rEALIZADo No DIA 20 DE 
mAIo DE 2018, No vALor DE €40,00 (QUA-
rENTA EUros), soLICITADo PELA UNIÃo DE 
FrEgUEsIAs DE sANDIm, oLIvAL, LEvEr E 
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CrEsTUmA
EDoC/2018/30437
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
110, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.20.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade apro-
var o pedido de dispensa do pagamento de 
taxas pela ocupação da via pública, relativa à 
realização do evento “Procissão solene”, reali-
zado no dia 20 de maio de 2018, isentando 70% 
do valor de €40,00 (quarenta euros), solicitado 
pela União de Freguesias de sandim, olival, Le-
ver e Crestuma, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DE 
TAXAs PELA oCUPAçÃo DA vIA PÚBLICA, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “Pro-
CIssÕEs, INTEgrADAs NA FEsTA Do sE-
Nhor Dos AFLITos”, rEALIZADo Nos DIAs 
30 DE JUNho, 01, 02 E 07 DE JULho DE 2018, 
No vALor DE €40,00 (QUArENTA EUros), 
soLICITADo Por JosÉ sILvA, rEPrEsEN-
TANTE DA ComIssÃo DE FEsTAs Ao Nosso 
sENhor Dos AFLITos
EDoC/2018/38181
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
111, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.24.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela ocupação da via pública, relativa 
à realização do evento “Procissões, integradas 
na Festa do senhor dos Aflitos”, realizado nos 
dias 30 de junho, 01, 02 e 07 de julho de 2018, 
isentando 70% no valor de €40,00 (quarenta 
euros), solicitado por José silva, representante 
da Comissão de Festas ao Nosso senhor dos 
Aflitos, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DE 
TAXAs PELA oCUPAçÃo DA vIA PÚBLICA, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “CA-
mINhADA DA CErEJA”, rEALIZADo No DIA 
03 DE JUNho DE 2018, No vALor DE €40,00 
(QUArENTA EUros), soLICITADo PELA 
UNIÃo DE FrEgUEsIAs DE PEDroso E sEI-
XEZELo
EDoC/2018/31446

Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
112, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.24.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela ocupação da via pública, relativa 
à realização do evento “Caminhada da Cereja”, 
realizado no dia 03 de junho de 2018, isentando 
70% do valor de €40,00 (quarenta euros), so-
licitado pela União de Freguesias de Pedroso e 
seixezelo, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DE 
TAXAs PELA oCUPAçÃo DA vIA PÚBLICA, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “rAID 
TT”, rEALIZADo No DIA 02 DE JUNho DE 
2018, No vALor DE €35,00 (TrINTA E CINCo 
EUros), soLICITADo PELA UNIÃo DE FrE-
gUEsIAs DE PEDroso E sEIXEZELo
EDoC/2018/34675
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
113, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.24.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela ocupação da via pública, relativa 
à realização do evento “rAID TT”, realizado no 
dia 02 de junho de 2018, isentando 70% do va-
lor de €35,00 (trinta e cinco euros), solicitado 
pela União de Freguesias de Pedroso e seixeze-
lo, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DE 
TAXAs PELA oCUPAçÃo DA vIA PÚBLICA, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “Pro-
CIssÃo Em hoNrA DE sÃo BENTo E sÃo PE-
Dro”, rEALIZADo No DIA 15 DE JULho DE 
2018, No vALor DE €40,00 (QUArENTA EU-
ros), soLICITADo PELA FÁBrICA DA IgrEJA 
DE sÃo PEDro DE PEDroso
EDoC/2018/36328
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
114, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.24.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
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de taxas pela ocupação da via pública, relati-
va à realização do evento “Procissão em hon-
ra de são Bento e são Pedro”, realizado no dia 
15 de julho de 2018, isentando 70% do valor de 
€40,00 (quarenta euros), solicitado pela Fábri-
ca da Igreja de são Pedro de Pedroso, nos ter-
mos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DE 
TAXAs PELA oCUPAçÃo DA vIA PÚBLICA, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “Pro-
CIssÃo”, rEALIZADo No DIA 20 DE mAIo DE 
2018, No vALor DE €40,00 (QUArENTA EU-
ros), soLICITADo PELA FÁBrICA DA IgrEJA 
PAroQUIAL DE sÃo PEDro DE PEDroso
EDoC/2018/30543
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
115, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.24.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela ocupação da via pública, relativa 
à realização do evento “Procissão”, realizado no 
dia 20 de maio de 2018, isentando 70% do va-
lor de €40,00 (quarenta euros), solicitado pela 
Fábrica da Igreja Paroquial de são Pedro de Pe-
droso, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DE 
TAXAs PELA oCUPAçÃo DA vIA PÚBLICA, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “Pro-
CIssÃo DE FÉ”, rEALIZADo No DIA 17 DE 
JUNho DE 2018, No vALor DE €40,00 (QUA-
rENTA EUros), soLICITADo PELA UNIÃo DE 
FrEgUEsIAs DE sANDIm, oLIvAL, LEvEr E 
CrEsTUmA
EDoC/2018/37300
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
116, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.24.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela ocupação da via pública, relativa 
à realização do evento “Procissão de Fé”, reali-
zado no dia 17 de junho de 2018, isentando 70% 
do valor de €40,00 (quarenta euros), solicitado 
pela União de Freguesias de sandim, olival, Le-
ver e Crestuma, nos termos informados.

PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DE 
TAXAs PELA oCUPAçÃo DA vIA PÚBLICA, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “Pro-
CIssÃo”, rEALIZADo No DIA 31 DE mAIo DE 
2018, No vALor DE €40,00 (QUArENTA EU-
ros), soLICITADo PELA FÁBrICA DA IgrEJA 
PAroQUIAL DE sÃo PEDro DE PEDroso
EDoC/2018/32454
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
117, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.24.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela ocupação da via pública, relativa 
à realização do evento “Procissão” realizado no 
dia 31 de maio de 2018, isentando 70% do va-
lor de €40,00 (quarenta euros), solicitado pela 
Fábrica da Igreja Paroquial de são Pedro de Pe-
droso, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DE 
TAXAs PELA oCUPAçÃo DA vIA PÚBLICA, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “Pro-
CIssÃo”, rEALIZADo No DIA 17 DE JUNho 
DE 2018, No vALor DE €40,00 (QUArENTA 
EUros), soLICITADo PELA ComIssÃo DE 
FEsTAs Em hoNrA DE sANTo ANTÓNIo, Em 
grIJÓ
EDoC/2018/38785
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
118, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.24.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela ocupação da via pública, relativa 
à realização do evento “Procissão” realizado no 
dia 17 de junho de 2018, isentando 70% do valor 
de €40,00 (quarenta euros), solicitado pela Co-
missão de Festas em honra de santo António, 
em grijó, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DE 
TAXAs PELA oCUPAçÃo DA vIA PÚBLICA, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “2º 
PAssEIo TT roTA Do PEDrEIro 2018 Em CA-
NELAs”, rEALIZADo No DIA 08 DE ABrIL DE 
2018, No vALor DE €40,00 (QUArENTA EU-
ros), soLICITADo PELA JUNTA DE FrEgUE-
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sIA DE CANELAs
EDoC/2018/16651
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
119, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.24.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela ocupação da via pública, relati-
va à realização do evento “2º Passeio TT rota 
do Pedreiro 2018 em Canelas”, realizado no dia 
08 de abril de 2018, isentando 70% do valor de 
€40,00 (quarenta euros), solicitado pela Junta 
de Freguesia de Canelas, nos termos informa-
dos.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DE 
TAXAs PELA oCUPAçÃo DA vIA PÚBLICA, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “mA-
DALENAFEsT 2018”, rEALIZADo DE 20 A 22 
DE sETEmBro DE 2018, No vALor DE €40,00 
(QUArENTA EUros), soLICITADo PELA JUN-
TA DE FrEgUEsIA DA mADALENA
EDoC/2018/57883
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
120, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.24.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela ocupação da via pública, relati-
va à realização do evento “mADALENAFEsT 
2018”, realizado de 20 a 22 de setembro de 
2018, isentando 70% do valor de €40,00 (qua-
renta euros), solicitado pela Junta de Freguesia 
da madalena, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DE 
TAXAs PELA oCUPAçÃo DA vIA PÚBLICA, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “3h 
DE BTT”, rEALIZADo No DIA 17 DE JUNho DE 
2018, No vALor DE €40,00 (QUArENTA EU-
ros), soLICITADo PELA JUNTA DE FrEgUE-
sIA DE AvINTEs
EDoC/2018/35993
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
121, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.24.09.2018”

Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela ocupação da via pública, relativa 
à realização do evento “3h DE BTT”, realizado 
no dia 17 de junho de 2018, isentando 70% do 
valor de €40,00 (quarenta euros), solicitado 
pela Junta de Freguesia de Avintes, nos termos 
informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DE 
TAXAs PELA oCUPAçÃo DA vIA PÚBLICA, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “Pro-
vA DE roLAmENTos”, rEALIZADo No DIA 
25 DE ABrIL DE 2018, No vALor DE €40,00 
(QUArENTA EUros), soLICITADo PELA 
UNIÃo DE FrEgUEsIAs DE sANDIm, oLIvAL, 
LEvEr E CrEsTUmA
EDoC/2018/23408
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
122, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.24.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela ocupação da via pública, relativa 
à realização do evento “Prova de rolamentos”, 
realizado no dia 25 de abril de 2018, isentando 
70% do valor de €40,00 (quarenta euros), soli-
citado pela União de Freguesias de sandim, oli-
val, Lever e Crestuma, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DE 
TAXAs PELA oCUPAçÃo DA vIA PÚBLICA, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “mAr-
ChAs sANJoANINAs”, rEALIZADo Nos DIAs 
17 E 24 DE JUNho DE 2018, No vALor DE 
€40,00 (QUArENTA EUros), soLICITADo 
PELA UNIÃo DE FrEgUEsIAs DE mAFAmUDE 
E vILAr Do PArAÍso
EDoC/2018/38793
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
123, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.24.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela ocupação da via pública, relativa 
à realização do evento “marchas sanjoaninas”, 
realizado nos dias 17 e 24 de junho de 2018, 
isentando 70% do valor de €40,00 (quarenta 
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euros), solicitado pela União de Freguesias de 
mafamude e vilar do Paraíso, nos termos infor-
mados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DE 
TAXAs PELA oCUPAçÃo DA vIA PÚBLICA, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “Pro-
CIssÃo rELIgIosA”, rEALIZADo No DIA 08 
DE ABrIL DE 2018, No vALor DE €40,00 
(QUArENTA EUros), soLICITADo PELA FÁ-
BrICA DA IgrEJA DE sÃo PEDro DE PEDro-
so
EDoC/2018/11548
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
124, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.24.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela ocupação da via pública, relati-
va à realização do evento “Procissão religiosa”, 
realizado no dia 08 de abril de 2018, isentando 
70% do valor de €40,00 (quarenta euros), so-
licitado pela Fábrica da Igreja 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 “FEI-
rA mEDIEvAL DE CANELAs”, rEALIZADo DE 
01 A 03 DE JUNho DE 2018, No vALor DE 
€40,00 (QUArENTA EUros), soLICITADo 
PELA JUNTA DE FrEgUEsIA DE CANELAs
EDoC/2018/32650
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
125, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.24.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela ocupação da via pública, relativa 
à realização do evento “Feira medieval de Ca-
nelas”, realizado de 01 a 03 de junho de 2018, 
isentando 70% do valor de €40,00 (quarenta 
euros), solicitado pela Junta de Freguesia de 
Canelas, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAgAmENTo DE 
TAXAs UrBANÍsTICAs, No vALor gLoBAL 
DE €6.410,43 (sEIs mIL QUATroCENTos E 
DEZ EUros E QUArENTA E TrÊs CÊNTImos), 

ProC.º 2919/17, soLICITADo Por JosÉ mI-
gUEL DIAs vIEIrA
EDoC/2018/57900
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
126, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.20.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, in-
deferir o pedido de dispensa do pagamento de 
taxas urbanísticas, solicitado por José miguel 
Dias vieira - Proc.º 2919/17, nos termos informa-
dos.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DA 
TAXA DE vIsTorIA ADmINIsTrATIvA, No vA-
Lor DE €79,00 (sETENTA E NovE EUros), 
ProC.º1517-vT-2018, soLICITADo Por ANTÓ-
NIo DA sILvA CUNhA
EDoC/2018/57334
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
127, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.20.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa de vistoria administrativa, no valor de 
€79,00 (setenta e nove euros), proc.º 1517-vt-
2018, solicitado por António da silva Cunha, 
nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DA 
TAXA DE oUTros sErvIços EFETUADos 
PELos BomBEIros sAPADorEs DE vILA 
NovA DE gAIA, No vALor DE €107,10 (CEN-
To E sETE EUros E DEZ CÊNTImos), soLI-
CITADo Por sANDrA soFIA PINTo TEIXEIrA 
mACEDo
EDoC/2018/57255
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
128, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.20.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamen-
to da taxa de outros serviços efetuados pelos 
Bombeiros sapadores de vila Nova de gaia, no 
valor de €107,10 (cento e sete euros e dez cênti-
mos), solicitado por sandra sofia Pinto Teixeira 
macedo, nos termos informados.
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PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DA 
TAXA DE oUTros sErvIços EFETUADos 
PELos BomBEIros sAPADorEs DE vILA 
NovA DE gAIA, No vALor DE €107,10 (CEN-
To E sETE EUros E DEZ CÊNTImos), soLICI-
TADo Por ANA mArIA mAgALhÃEs CAsTro
EDoC/2018/57288
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
129, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.20.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamen-
to da taxa de outros serviços efetuados pelos 
Bombeiros sapadores de vila Nova de gaia, no 
valor de €107,10 (cento e sete euros e dez cênti-
mos), solicitado por Ana maria magalhães Cas-
tro, nos termos informados.

DIrEÇÃO MuNICIPAL DE urbANISMO E AM-
bIENtE

ProPosTA DE AProvAçÃo DA DECLArA-
çÃo DE rECoNhECImENTo Do rELEvAN-
TE INTErEssE PÚBLICo, APENAs DA ÁrEA 
AFETA Ao ProJETo Do PArQUE LUIZ I, Por 
FormA A PErmITIr A CANDIDATUrA DEsTE 
ProJETo Ao ProgrAmA DE FINANCIAmEN-
To “LINhA DE APoIo À sUsTENTABILIDADE” 
PromovIDo PELo TUrIsmo DE PorTUgAL, 
CoNFormANDo o moNTANTE DA INTEr-
vENçÃo Com o vALor mÁXImo Do FINAN-
CIAmENTo
EDoC/2018/34613
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
130, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.24.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a declaração de reconhecimento do 
relevante interesse público, da área afeta ao 
projeto do Parque Luiz I, por forma a permitir 
a candidatura deste projeto ao programa de 
financiamento “Linha de apoio à sustentabi-
lidade”, promovido pelo Turismo de Portugal, 
conformando o montante da intervenção com 
o valor máximo do financiamento, nos termos 
informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAgAmENTo DE 

TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “BomBEIros Ao PEDAL”, 
rEALIZADo No DIA 15 DE sETEmBro DE 
2018, No vALor DE €67,89 (sEssENTA E sETE 
EUros E oITENTA E NovE CÊNTImos), so-
LICITADo PELos BomBEIros voLUNTÁrIos 
DE CoImBrÕEs
EDoC/2018/56642
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
131, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.13.09.2018”
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 “Bom-
beiros ao Pedal”, realizado no dia 15 de setem-
bro de 2018, no valor de €67,89 (sessenta e sete 
euros e oitenta e nove cêntimos), solicitado pe-
los 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 “FEIrA DE sÃo mATEUs”, 
rEALIZADo DE 21 A 24 DE sETEmBro DE 
2018, No vALor DE €161,90 (CENTo E sEs-
sENTA E Um EUros E NovENTA CÊNTImos), 
soLICITADo PELA UNIÃo DE FrEgUEsIAs 
DE sANDIm, oLIvAL, LEvEr E CrEsTUmA, Em 
PArCErIA Com A ComIssÃo DE FEsTAs
EDoC/2018/55583
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
132, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.20.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa do pagamento de ta-
xas devidas pela emissão da licença especial de 
ruído, relativa à realização do evento “Feira de 
são mateus”, realizado de 21 a 24 de setembro 
de 2018, 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 parceria com a Comissão de Fes-
tas, nos termos informados
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAgAmENTo DE 
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TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “FEsTA DA ALAmEDA Do 
CEDro”, rEALIZADo DE 14 A 16 DE sETEm-
Bro DE 2018, No vALor DE €142,78 (CENTo 
E QUArENTA E DoIs EUros E sETENTA E 
oITo CÊNTImos), soLICITADo PELA UNIÃo 
DE FrEgUEsIAs DE mAFAmUDE E vILAr Do 
PArAÍso
EDoC/2018/54726
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
133, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.20.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença es-
pecial de ruído, relativa à realização do evento 
“Festa da Alameda do Cedro”, realizado de 14 
a 16 de setembro de 2018, no valor de €142,78 
(cento e quarenta e dois euros e setenta e oito 
cêntimos), solicitado pela União de Freguesias 
de mafamude e vilar do Paraíso, nos termos in-
formados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAgAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICEN-
çA EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALI-
ZAçÃo Do EvENTo “FEsTA DE sÃo PEDro 
DA moUTA”, rEALIZADo Nos DIAs 28, 29 E 
30 DE JUNho DE 2018, No vALor DE €161,90 
(CENTo E sEssENTA E Um EUros E NovENTA 
CÊNTImos), soLICITADo Por JoÃo oLIvEI-
rA sILvA, Em rEPrEsENTAçÃo DA ComIs-
sÃo DE FEsTAs DE sÃo PEDro DA moUTA 
- PErosINho
EDoC/2018/36395
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
134, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.20.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa do pagamento de ta-
xas devidas pela emissão da licença especial de 
ruído, relativa à realização do evento “Festa de 
são Pedro da mouta”, realizado nos dias 28, 29 
e 30 de junho de 2018, no valor de €161,90 (cen-
to e sessenta e um euros e noventa cêntimos), 
solicitado por João oliveira silva, em represen-

tação da Comissão de Festas de são Pedro da 
mouta - 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 “ANgArIAçÃo DE FUNDos 
PArA A FEsTA DE sÃo JoÃo Do CUrro ANo 
18/19”, rEALIZADo E A rEALIZAr Nos DIAs 
05 DE AgosTo, 02 DE sETEmBro, 07 DE oU-
TUBro, 04 DE NovEmBro E 02 DE DEZEm-
Bro DE 2018, No vALor DE €112,78 (CENTo E 
DoZE EUros E sETENTA E oITo CÊNTImos), 
soLICITADo NUNo mIgUEL DE oLIvEIrA 
FErrEIrA, Em rEPrEsENTAçÃo DA ComIs-
sÃo DE FEsTAs DE sÃo JoÃo Do CUrro
EDoC/2018/48314
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
135, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.20.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, in-
deferir o pedido de dispensa do pagamento de 
taxas devidas pela emissão da licença especial 
de ruído, relativa à realização do evento “Anga-
riação de fundos para a Festa de são João do 
Curro ano 18/19”, realizado e a realizar nos dias 
05 de agosto, 02 de setembro, 07 de outubro, 
04 de novembro e 02 de dezembro de 2018, no 
valor de €112,78 (cento e doze euros e setenta 
e oito cêntimos), solicitado Nuno miguel de oli-
veira Ferreira, em representação da 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 “NoITE DE FADo”, rEALI-
ZADo No DIA 14 DE sETEmBro DE 2018, No 
vALor DE €51,78 (CINQUENTA E Um EUros 
E sETENTA E oITo CÊNTImos), soLICITADo 
PELA UNIÃo DE FrEgUEsIAs DE gULPILhA-
rEs E vALADArEs
EDoC/2018/54712
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
136, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.20.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
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aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença es-
pecial de ruído, relativa à realização do evento 
“Noite de Fado”, realizado no dia 14 de setem-
bro de 2018, no valor de €51,78 (cinquenta e um 
euros e setenta e oito cêntimos), solicitado pela 
União de Freguesias de gulpilhares e valadares, 
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 DE sÃo JoÃo Do 
CUrro”, rEALIZADo DE 22 A 24 DE JUNho 
DE 2018, No vALor DE €95,78 (NovENTA E 
CINCo EUros E sETENTA E oITo CÊNTImos), 
soLICITADo Por NUNo mIgUEL DE oLIvEI-
rA FErrEIrA, Em rEPrEsENTAçÃo DA Co-
mIssÃo DE FEsTAs DE sÃo JoÃo Do CUrro
EDoC/2018/33795
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
137, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.20.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, in-
deferir o pedido de dispensa do pagamento de 
taxas devidas pela emissão da licença especial 
de ruído, relativa à realização do evento “Festa 
de são João do Curro”, realizado de 22 a 24 de 
junho de 2018, no valor de €95,78 (noventa e 
cinco euros e setenta e oito cêntimos), solici-
tado por Nuno miguel de oliveira Ferreira, em 
representação da 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 “Um DIA PELA sAÚDE”, rEA-
LIZADo No DIA 15 DE sETEmBro DE 2018, No 
vALor DE €52,78 (CINQUENTA E DoIs EUros 
E sETENTA E oITo CÊNTImos), soLICITADo 
PELA UNIÃo DE FrEgUEsIAs DE PEDroso E 
sEIXEZELo
EDoC/2018/55026
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
138, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.20.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 

aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença es-
pecial de ruído, relativa à realização do evento 
“Um Dia pela saúde”, realizado no dia 15 de se-
tembro de 2018, no valor de €52,78 (cinquenta 
e dois euros e setenta e oito cêntimos), solicita-
do pela União de Freguesias de Pedroso e sei-
xezelo, 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 CÚPULA”, rEA-
LIZADo Nos DIAs 21, 22 E 23 DE sETEmBro 
DE 2018, No vALor DE €81,78 (oITENTA E Um 
EUros E sETENTA E oITo CÊNTImos), soLI-
CITADo PELA JUNTA DE FrEgUEsIA DE Ar-
CoZELo
EDoC/2018/57207
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
139, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.20.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença es-
pecial de ruído, relativa à realização do evento 
“Festival Cúpula”, realizado nos dias 21, 22 e 23 
de setembro de 2018, no valor de €81,78 (oiten-
ta e um euros e setenta e oito cêntimos), solici-
tado pela Junta de Freguesia de Arcozelo, nos 
termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAgAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “mADALENA FEsT”, rEA-
LIZADo Nos DIAs 20, 21 E 22 DE sETEmBro 
DE 2018, No vALor DE €95,78 (NovENTA E 
CINCo EUros E sETENTA E oITo CÊNTImos), 
soLICITADo PELA JUNTA DE FrEgUEsIA DA 
mADALENA
EDoC/2018/57879
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
140, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.20.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa do pagamento de ta-
xas devidas pela emissão da licença especial de 
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ruído, relativa à realização do evento “mADA-
LENA FEsT”, realizado nos dias 20, 21 e 22 de 
setembro de 2018, no valor de €95,78 (noventa 
e cinco euros e setenta e oito cêntimos), solici-
tado pela Junta de Freguesia da madalena, 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 DE INÍCIo DE ÉPo-
CA DA AssoCIAçÃo DEsPorTIvA E CULTU-
rAL sANTA IsABEL”, rEALIZADo No DIA 14 
DE sETEmBro DE 2018, No vALor DE €71,39 
(sETENTA E Um EUros E TrINTA E NovE 
CÊNTImos), soLICITADo PELA JUNTA DE 
FrEgUEsIA DE CANELAs
EDoC/2018/56267
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
141, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.20.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento de 
taxas devidas pela emissão da licença especial 
de ruído, relativa à realização do evento “Festa 
de início de época da Associação Desportiva e 
Cultural santa Isabel”, realizado no dia 14 de se-
tembro de 2018, no valor de €71,39 (setenta e 
um 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 “FEsTA DE FINAL DE vE-
rÃo DE sANDIm”, rEALIZADo Nos DIAs 22 
E 24 DE sETEmBro 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/2018/57713
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
142, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.24.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa do pagamento de ta-

xas devidas pela emissão da licença especial de 
ruído, relativa à realização do evento “Festa de 
final de verão de sandim”, realizado nos dias 22 
e 24 de setembro de 2018, no valor de €67,78 
(sessenta e sete euros e setenta e oito cênti-
mos), 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 “FEsTAs Em hoNrA DE 
Nosso sENhor Dos AFLITos E sANTA BÁr-
BArA”, rEALIZADo DE 14 A 16 DE sETEm-
Bro DE 2018, No vALor DE €147,90 (CEN-
To E QUArENTA E sETE EUros E NovENTA 
CÊNTImos), soLICITADo PELA FÁBrICA DA 
IgrEJA PAroQUIAL DE sANTA BÁrBArA DE 
CoImBrÕEs
EDoC/2018/54258
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
143, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.24.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento de 
taxas devidas pela emissão da licença especial 
de ruído, relativa à realização do evento “Festas 
em honra de Nosso senhor dos Aflitos e santa 
Bárbara”, realizado de 14 a 16 de setembro de 
2018, no valor de €147,90 (cento e quarenta e 
sete euros e noventa cêntimos), solicitado pela 
Fábrica da Igreja Paroquial de santa Bárbara de 
Coimbrões, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAgAmENTo 
DA TAXA mUNICIPAL DE UrBANIZAçÃo, 
DE EmIssÃo DE ALvArÁ DE LICENçA DE 
oBrAs E PELA CoNCEssÃo DA AUTorIZA-
çÃo DE UTILIZAçÃo, No vALor gLoBAL DE 
€3.884,30 (TrÊs mIL oIToCENTos E oITEN-
TA E QUATro EUros E TrINTA CÊNTImos), 
ProC.º 5289/17 – LEg – FrEgUEsIA DE AvIN-
TEs, soLICITADo Por mANUEL oLIvEIrA 
sANTos soArEs
EDoC/2018/56911
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
144, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
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ra.13.09.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do Ps e 2 abstenções do PPD/PsD.
CDs-PP, indeferir o pedido de dispensa do pa-
gamento da taxa municipal de urbanização, de 
emissão de alvará de licença de obras e pela 
concessão da autorização de utilização, no va-
lor global de €3.884,30 (três mil oitocentos e 
oitenta e quatro euros e trinta cêntimos), Proc.º 
5289/17 – LEg – freguesia de Avintes, solicitado 
por manuel oliveira santos soares, nos termos 
informados.
PEDIDo DE rEDUçÃo DE PAgAmENTo DA 
TAXA DE EmIssÃo Do ALvArÁ DE LICENçA 
DE oBrAs, No vALor gLoBAL DE €2.480,00 
(DoIs mIL QUATroCENTos E oITENTA EU-
ros) E DA TAXA mUNICIPAL DE UrBANIZA-
çÃo, No vALor gLoBAL DE €12.293,51 (DoZE 
mIL DUZENTos E NovENTA E TrÊs EUros E 
CINQUENTA E Um CÊNTImos), ProC.º 3924/17 
– LEg – UNIÃo DE FrEgUEsIAs DE sANTA 
mArINhA E sÃo PEDro DA AFUrADA, so-
LICITADo Por CâNoNE – ComPrA E vENDA 
DE BENs ImoBILIÁrIos, LDA
EDoC/2018/56927
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
145, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.13.09.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do Ps e 2 abstenções do PPD/PsD.
CDs-PP, aprovar o pedido de redução do paga-
mento da taxa de emissão do alvará de licença 
de obras, no valor global de €2.480,00 (dois 
mil quatrocentos e oitenta euros), em 50% e da 
taxa municipal de urbanização, no valor glo-
bal de €12.293,51 (doze mil duzentos e noventa 
e três euros e cinquenta e um cêntimos), em 
100%, solicitado por Cânone – Compra e venda 
de Bens Imobiliários, Lda., Proc.º 3924/17 – LEg 
– União de Freguesias de santa marinha e são 
Pedro da Afurada, nos termos informados.
PEDIDo DE rEDUçÃo DE PAgAmENTo DA 
TAXA mUNICIPAL DE UrBANIZAçÃo, No vA-
Lor gLoBAL DE €215,89 (DUZENTos E QUIN-
ZE EUros E oITENTA E NovE CÊNTImos), 
E DA TAXA DE EmIssÃo Do ALvArÁ DE LI-
CENçA DE oBrAs, No vALor gLoBAL DE 
€1.989,00 (mIL NovECENTos E oITENTA E 

NovE EUros), ProC.º 1413/15 – PL – UNIÃo 
DE FrEgUEsIAs DE sANTA mArINhA E sÃo 
PEDro DA AFUrADA, soLICITADo Por Tâ-
NIA CrIsTINA vIDAL PINho
EDoC/2018/56918
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
146, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.13.09.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do Ps e 2 abstenções do PPD/PsD.
CDs-PP, aprovar o pedido de redução do pa-
gamento da taxa municipal de urbanização, no 
valor global de €215,89 (duzentos e quinze eu-
ros e oitenta e nove cêntimos), em 100%, e da 
taxa de emissão do alvará de licença de obras, 
no valor global de €1.989,00 (mil novecentos e 
oitenta e nove euros), em 50%, solicitado por 
Tânia Cristina vidal Pinho, Proc.º 1413/15 – PL, 
União de Freguesias de santa marinha e são 
Pedro da Afurada, nos termos informados.
PEDIDo DE rEDUçÃo DE PAgAmENTo DA 
TAXA mUNICIPAL DE UrBANIZAçÃo, No vA-
Lor gLoBAL DE €131,93 (CENTo E TrINTA E 
Um EUros E NovENTA E TrÊs CÊNTImos), E 
DA TAXA DE EmIssÃo Do ALvArÁ DE LICEN-
çA DE oBrAs, No vALor gLoBAL DE €769,10 
(sETECENTos E sEssENTA E NovE EUros E 
DEZ CÊNTImos), ProC.º 4471/16 – PL – UNIÃo 
DE FrEgUEsIAs DE mAFAmUDE E vILAr Do 
PArAÍso, soLICITADo Por FrANCIsCo JosÉ 
ALmEIDA PINTo PAsTor gUErrA
EDoC/2018/57040
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
147, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.20.09.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do Ps e 2 abstenções do PPD/PsD.
CDs-PP, aprovar o pedido de redução do pa-
gamento da taxa municipal de urbanização, no 
valor global de €131,93 (cento e trinta e um eu-
ros e noventa e três cêntimos), em 50%, e in-
deferir o pedido relativo à taxa de emissão do 
alvará de licença de obras, solicitado por Fran-
cisco José Almeida Pinto Pastor guerra, Proc.º 
4471/16 – PL – União de Freguesias de mafamu-
de e vilar do Paraíso, nos termos informados.
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PEDIDo DE DIsPENsA DE PAgAmENTo DA 
TAXA mUNICIPAL DE UrBANIZAçÃo, DA 
TAXA DE EmIssÃo Do ALvArÁ DE LICENçA 
DE oBrAs E PELA CoNCEssÃo DA AUTorI-
ZAçÃo DE UTILIZAçÃo, No vALor gLoBAL 
DE €4.030,07 (QUATro mIL E TrINTA EUros 
E sETE CÊNTImos), ProC.º 335/18 – LEg – 
FrEgUEsIA DE CANIDELo, soLICITADo Por 
mArIA EmÍLIA vIEIrA mArTINs roDrIgUEs
EDoC/2018/56912
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
148, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.13.09.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do Ps e 2 abstenções do PPD/PsD.
CDs-PP, indeferir o pedido de dispensa de pa-
gamento das taxas municipal de urbanização, 
emissão do alvará de licença de obras e pela 
concessão da autorização de utilização, solici-
tado por maria Emília vieira martins rodrigues, 
Proc.º 335/18 – LEg, freguesia de Canidelo, nos 
termos informados.
PEDIDo DE rEDUçÃo DE PAgAmENTo DA 
TAXA mUNICIPAL DE UrBANIZAçÃo, No 
vALor gLoBAL DE €825,72 (oIToCENTos 
E vINTE E CINCo EUros E sETENTA E DoIs 
CÊNTImos) E DA TAXA DE EmIssÃo DE ALvA-
rÁ DE LICENçA DE oBrAs, No vALor gLo-
BAL DE €844,45 (oIToCENTos E QUArEN-
TA E QUATro EUros E QUArENTA E CINCo 
CÊNTImos), ProC.º 4417/16 – PL – UNIÃo DE 
FrEgUEsIAs DE sANTA mArINhA E sÃo PE-
Dro DA AFUrADA, soLICITADo Por NUNo 
LoPEs FErNANDEs
EDoC/2018/57044
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
149, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.20.09.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do Ps e 2 abstenções do PPD/PsD.
CDs-PP, aprovar o pedido de redução do paga-
mento da taxa municipal de urbanização, no va-
lor global de €825,72 (oitocentos e vinte e cin-
co euros e setenta e dois cêntimos), em 50%, e 
indeferir o pedido relativo à taxa de emissão de 
alvará de licença de obras, solicitado por Nuno 

Lopes Fernandes, Proc.º 4417/16 – PL, União de 
Freguesias de santa marinha e são Pedro da 
Afurada,  nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAgAmENTo DA 
TAXA mUNICIPAL DE UrBANIZAçÃo, No vA-
Lor gLoBAL DE €3.425,39 (TrÊs mIL QUA-
TroCENTos E vINTE E CINCo EUros E 
TrINTA E NovE CÊNTImos) E DA TAXA DE 
EmIssÃo DE ALvArÁ DE LICENçA DE CoNs-
TrUçÃo, No vALor gLoBAL DE €1.655,20 
(mIL sEIsCENTos E CINQUENTA E CINCo EU-
ros E vINTE CÊNTImos), ProC.º 4311/12 – PL 
– UNIÃo DE FrEgUEsIAs DE grIJÓ E sEr-
moNDE, soLICITADo Por AmÉrICo ALvEs 
DA roChA
EDoC/2018/59247
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
150, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.26.09.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do Ps e 2 abstenções do PPD/PsD.
CDs-PP, aprovar o pedido de dispensa de pa-
gamento da taxa municipal de urbanização, no 
valor global de €3.425,39 (três mil quatrocen-
tos e vinte e cinco euros e trinta e nove cênti-
mos) e da taxa de emissão de alvará de licen-
ça de construção, no valor global 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 DE PAgAmENTo DA 
TAXA PELA ProrrogAçÃo Do PrAZo PArA 
A EXECUçÃo DE oBrAs, No vALor gLoBAL 
DE €289,30 (DUZENTos E oITENTA E NovE 
EUros E TrINTA CÊNTImos), ProC.º 2343/17 
– PL – FrEgUEsIA DE ArCoZELo, soLICITA-
Do Por ANTÓNIo mANUEL morEIrA Dos 
sANTos
EDoC/2018/56916
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
151, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.13.09.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do Ps e 2 abstenções do PPD/PsD.
CDs-PP, aprovar o pedido de redução de paga-
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mento da taxa pela prorrogação do prazo para 
a execução de obras, no valor global de €289,30 
(duzentos e oitenta e nove euros e trinta cênti-
mos), em 50%, , solicitado por António manuel 
moreira dos santos, Proc.º 2343/17 – PL, fregue-
sia de Arcozelo, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAgAmENTo DA 
TAXA DEvIDA PELo LICENCIAmENTo DA 
oCUPAçÃo Do EsPAço PÚBLICo, No vALor 
gLoBAL DE €94,50 (NovENTA E QUATro 
EUros E CINQUENTA CÊNTImos), ProC.º 
1342/17 – PL – UNIÃo DE FrEgUEsIAs DE 
sANTA mArINhA E sÃo PEDro DA AFUrA-
DA, soLICITADo Por oL CWs – sErvIços 
EmPrEsArIAIs LDA
EDoC/2018/56914
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
152, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.13.09.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do Ps e 2 abstenções do PPD/PsD.
CDs-PP, indeferir o pedido de dispensa de pa-
gamento da taxa devida pelo licenciamento da 
ocupação do espaço público, solicitado por 
oL CWs – serviços Empresariais Lda., Proc.º 
1342/17 – PL, União de Freguesias de santa ma-
rinha e são Pedro da Afurada, nos termos infor-
mados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAgAmENTo DA 
TAXA DEvIDA PELo LICENCIAmENTo DA 
oCUPAçÃo Do EsPAço PÚBLICo, No vALor 
gLoBAL DE €375,00 (TrEZENTos E sETENTA 
E CINCo EUros), ProC.º 250/18 – PL – UNIÃo 
DE FrEgUEsIAs DE sANTA mArINhA E sÃo 
PEDro DA AFUrADA, soLICITADo Por sEr-
vIsoFT – sErvIços DE INFormÁTICA E TE-
LEmÁTICA, LDA
EDoC/2018/56921
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
153, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.13.09.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do Ps e 2 abstenções do PPD/PsD.
CDs-PP, aprovar o pedido de dispensa de pa-
gamento, em 50%, da taxa devida pelo licencia-
mento da ocupação do espaço público, no valor 

global de €375,00 (trezentos e setenta e cinco 
euros), solicitado por sErvIsoFT – serviços de 
Informática e Telemática, Lda, Proc.º 250/18 – 
PL, União de Freguesias de santa marinha e são 
Pedro da Afurada, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAgAmENTo DA 
TAXA DEvIDA PELo LICENCIAmENTo DA 
oCUPAçÃo Do EsPAço PÚBLICo, No vALor 
gLoBAL DE €400,00 (QUATroCENTos EU-
ros), ProC.º 249/18 – PL – UNIÃo DE FrE-
gUEsIAs DE sANTA mArINhA E sÃo PEDro 
DA AFUrADA, soLICITADo Por sErvIsoFT 
– sErvIços DE INFormÁTICA E TELEmÁTICA, 
LDA
EDoC/2018/57051
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
154, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.20.09.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do Ps e 2 abstenções do PPD/PsD.
CDs-PP, aprovar o pedido de dispensa de pa-
gamento, em 50%, da taxa devida pelo licen-
ciamento da ocupação do espaço público, no 
valor global de €400,00 (quatrocentos euros), 
solicitado por sErvIsoFT – serviços de Infor-
mática e Telemática, Lda, Proc.º 249/18 – PL, 
União de Freguesias de santa marinha e são 
Pedro da Afurada, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAgAmENTo DA 
TAXA DEvIDA PELo LICENCIAmENTo DA 
oCUPAçÃo Do EsPAço PÚBLICo, No vA-
Lor gLoBAL DE €358,20 (TrEZENTos E CIN-
QUENTA E oITo EUros E vINTE CÊNTImos), 
ProC.º 1010/12 – PL – UNIÃo DE FrEgUEsIAs 
DE sANTA mArINhA E sÃo PEDro DA AFU-
rADA, soLICITADo Por ELsA ADrIANA go-
mEZ DE ALmEIDA PINTo
EDoC/2018/57050
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
155, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.20.09.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do Ps e 2 abstenções do PPD/PsD.
CDs-PP, aprovar o pedido de dispensa de pa-
gamento, em 50%, da taxa devida pelo licen-
ciamento da ocupação do espaço público, no 
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valor global de €358,20 (trezentos e cinquenta 
e oito euros e vinte cêntimos), solicitado por 
Elsa Adriana gomez de Almeida Pinto, Proc.º 
1010/12 – PL, União de Freguesias de santa ma-
rinha e são Pedro da Afurada, nos termos infor-
mados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAgAmENTo DA 
TAXA DEvIDA PELo LICENCIAmENTo DA 
oCUPAçÃo Do EsPAço PÚBLICo, No vALor 
gLoBAL DE €210,01 (DUZENTos E DEZ EUros 
E Um CÊNTImos), ProC.º 1010/12 – PL – UNIÃo 
DE FrEgUEsIAs DE sANTA mArINhA E sÃo 
PEDro DA AFUrADA, soLICITADo Por ELsA 
ADrIANA gomEZ DE ALmEIDA PINTo
EDoC/2018/59249
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
156, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.26.09.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do Ps e 2 abstenções do PPD/PsD.
CDs-PP, aprovar o pedido de dispensa de pa-
gamento da taxa devida pelo licenciamento da 
ocupação do espaço público, no valor global de 
€210.01 (duzentos e dez euros e um cêntimo), 
solicitado por Elsa Adriana gomez de Almeida 
Pinto, Proc.º 1010/12 – PL, União de Freguesias 
de santa marinha e são Pedro da Afurada, nos 
termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAgAmENTo DA 
TAXA DEvIDA PELA CErTIFICAçÃo DE Pro-
PrIEDADE horIZoNTAL, No vALor DE 
€4.799,68 (QUATro mIL sETECENTos E No-
vENTA E NovE EUros E sEssENTA E oITo 
CÊNTImos) E DA TAXA DEvIDA PELA EmIs-
sÃo DE CErTIDÃo, No vALor DE €41,66 
(QUArENTA E Um EUros E sEssENTA E sEIs 
CÊNTImos), ProC.º 1356/00 – PL – UNIÃo DE 
FrEgUEsIAs DE PEDroso E sEIXEZELo, so-
LICITADo Por rEsTIgAIA – rEsTAUro DE 
EDIFÍCIos E ImoBILIÁrIA, LDA
EDoC/2018/56932
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
157, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.13.09.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do Ps e 2 abstenções do PPD/PsD.

CDs-PP, aprovar o pedido de dispensa de pa-
gamento da taxa devida pela certificação de 
propriedade horizontal, no valor de €4.799,68 
(quatro mil setecentos e noventa e nove euros 
e sessenta e oito cêntimos) e da taxa devida 
pela emissão de certidão, no valor de €41,66 
(quarenta e um euros e sessenta e seis cênti-
mos), solicitado por rEsTIgAIA – restauro de 
Edifícios e Imobiliária, Lda., Proc.º 1356/00 – PL, 
União de Freguesias de Pedroso e seixezelo, 
nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA E DEvoLUçÃo DE PA-
gAmENTo DA TAXA DEvIDA PELA APrECIA-
çÃo Do PEDIDo DE CoNCEssÃo E EmIssÃo 
DE AUTorIZAçÃo DE UTILIZAçÃo, No vALor 
DE €96,00 (NovENTA E sEIs EUros), ProC.º 
3733/15 – PL – FrEgUEsIA DE sÃo FÉLIX DA 
mArINhA, soLICITADo PELA AssoCIAçÃo 
DE soCorros mÚTUos DE sErZEDo
EDoC/2018/59245
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
158, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.26.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa e devolução de 
pagamento da taxa devida pela apreciação do 
pedido de concessão e emissão de autorização 
de utilização, no valor de €96,00 (noventa e 
seis euros), solicitado pela Associação de so-
corros mútuos de serzedo, Proc.º 3733/15 – PL, 
freguesia de são Félix da marinha, nos termos 
informados.
PEDIDo DE CErTIDÃo DE CoNsTITUIçÃo DE 
rEgImE DE ComProPrIEDADE, soLICITA-
Do Por ArmINDo mATos – ProC.º 3637/18 – 
CErT – UNIÃo DE FrEgUEsIAs DE PEDroso 
E sEIXEZELo
EDoC/2018/57286
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
159, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.20.09.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do Ps e 2 abstenções do PPD/PsD.
CDs-PP, aprovar o pedido de certidão de cons-
tituição de regime de compropriedade, solicita-
do por Armindo matos, Proc.º 3637/18 – CErT., 
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União de Freguesias de Pedroso e seixezelo, 
nos termos informados.
PEDIDo DE CErTIDÃo DE CoNsTITUIçÃo DE 
rEgImE DE ComProPrIEDADE, soLICITA-
Do Por ADELINo DE JEsUs LoPEs – ProC.º 
3560/18 – CErT – FrEgUEsIA DE CANIDELo
EDoC/2018/58126
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
160, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.24.09.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do Ps e 2 abstenções do PPD/PsD.
CDs-PP, aprovar o pedido de certidão de cons-
tituição de regime de compropriedade, solicita-
do por Adelino de Jesus Lopes, Proc.º 3560/18 
– CErT. União de Freguesias de Canidelo, nos 
termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAgAmENTo DE 
TAXAs DE PUBLICIDADE, No vALor DE 
€250,10 (DUZENTos E CINQUENTA EUros E 
DEZ CÊNTImos), ProC.º 39/17 – FrEgUEsIA 
DE vILAr DE ANDorINho, soLICITADo PELA 
sANTA CAsA DA mIsErICÓrDIA DE vILA 
NovA DE gAIA
EDoC/2018/56778
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
161, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.13.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas de publicidade, no valor de €250,10 
(duzentos e cinquenta euros e dez cêntimos), 
relativas ao ano de 2017, solicitado pela san-
ta Casa da misericórdia de vila Nova de gaia, 
Proc.º 39/17, freguesia de vilar de Andorinho, 
nos termos informados.
DEsAFETAçÃo DA ÁrEA DE 742,00 m2 Cor-
rEsPoNDENTE À ÁrEA DE ImPLANTAçÃo 
Do “grUPo L” Do DomÍNIo PÚBLICo mUNI-
CIPAL PArA o DomÍNIo PrIvADo mUNICIPAL, 
sITo No BAIrro Do CEDro, ProC.º 1443/18 
– PL – UNIÃo DE FrEgUEsIAs DE mAFAmUDE 
E vILAr Do PArAÍso, soLICITADo PELo mU-
NICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA
EDoC/2018/49662
Foi presente o documento referido em epígra-

fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
162, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.13.09.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do Ps e 2 abstenções do PPD/PsD.
CDs-PP, submeter o presente assunto a apro-
vação da Assembleia municipal, nos termos in-
formados.
EXPosIçÃo – soCIEDADE ImoBILIÁrIA DU-
PLo v, s.A., NIPg: 26149/18 DE 14/09/2018
EDoC/2018/59301
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
163, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.26.09.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do Ps e 2 abstenções do PPD/PsD.
CDs-PP, nos termos informados.

DIVErSOS
Foi presente o rEsUmo DIÁrIo DE TEsoUrA-
rIA que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
164, apenas no original.
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
CoNTrATo DE PATroCÍNIo A CELEBrAr EN-
TrE o mUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA E A 
gLoBAL NoTÍCIAs, mEDIA groUP, s.A. PArA 
DEFINIçÃo Dos TErmos E CoNDIçÕEs Do 
APoIo A EFETUAr PELo mUNICÍPIo Como 
PATroCINADor DAs CoNFErÊNCIAs JN
EDoC/2018/59564
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
165, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.28.09.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do Ps e 2 abstenções do PPD/PsD.
CDs-PP, aprovar o contrato de patrocínio a ce-
lebrar entre o município de vila Nova de gaia e 
a global Notícias, media group s.A., para defini-
ção dos termos e condições do apoio a efetuar 
pelo município, como patrocinador das confe-
rências JN, no valor de €70.000,00 (setenta mil 
euros), nos termos apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o mUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA 
E A AssoCIAçÃo rECrEATIvA E CULTUrAL 
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DE sErZEDo PArA oBrAs NA sEDE, No vA-
Lor DE €70.000,00 (sETENTA mIL EUros)
EDoC/2018/59570
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
166, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.28.09.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o acordo de colaboração a celebrar entre o 
município de vila Nova de gaia e a Associação 
recreativa e Cultural de serzedo, para obras na 
sede, no valor de €70.000,00 (setenta mil eu-
ros), nos termos apresentados.
E nada mais havendo a tratar, quando eram 16 
horas e 15 minutos, o senhor Presidente da Câ-
mara declarou encerrada a reunião, da qual se 
elaborou a presente ata aprovada, por unani-
midade, nos termos do disposto no nº 1 do art.º 
34.º do CPA e no nº. 1 do art.º 57º do Anexo I da 
Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro, bem como 
do n.º 1 do art.º 11.º do regimento da Câmara 
municipal de vila Nova de gaia, aprovado pelo 
Executivo na sua reunião de 2017.10.21.
E eu, manuela Fernanda da rocha garrido, Di-
retora municipal de Administração e Finanças e 
secretária da presente reunião, a subscrevi. 
o Presidente da Câmara, (Eduardo vítor rodri-
gues)

A.2. AtA N.º 20
rEUNIÃo PÚBLICA DA CâmArA rEALIZADA 
Nos PAços Do mUNICÍPIo DE vILA NovA DE 
gAIA Em 15 DE oUTUBro DE 2018
PrEsENTEs:
- o senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues
- o senhor vereador, Eng.º Patrocínio miguel 
vieira de Azevedo
- A senhora vereadora, Dra. maria Elisa vieira 
da silva Cidade oliveira 
- o senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
moura
- o senhor vereador, Dr. José guilherme sarai-
va de oliveira Aguiar
- o senhor vereador, Dr. manuel António Cor-
reia monteiro
- A senhora vereadora, Engª. Paula Cristina 
martins Carvalhal

- o senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro
- o senhor vereador, Arq. José valentim Pinto 
miranda
- o senhor vereador, Dr. Elísio Ferreira Pinto
- A senhora vereadora, Dra. marina raquel Lo-
pes mendes Ascensão
PrEsIDIU À rEUNIÃo: 
- o senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues
sECrETArIoU A rEUNIÃo: 
- A senhora Diretora do Departamento de Ad-
ministração geral, Dr.ª hermenegilda maria 
Cunha e silva
horA DA ABErTUrA: 16 horas e 07 minutos
horA DE ENCErrAmENTo: 18 horas e 24 mi-
nutos

PErÍoDo ANTEs DA orDEm Do DIA
PoNTo PrÉvIo Nº 1

o senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
moura apresentou uma intervenção escrita,
“Feira do Levante s. Félix da marinha
realiza-se semanalmente em s. Félix da mari-
nha, ao sábado de manhã, uma feira denomi-
nada do Levante, num terreno situado entre a 
Avenida das Arvores à Avenida marechal go-
mes da Costa Acordo, propriedade do Instituto 
Português da Juventude, que o cedeu em regi-
me de comodato à Junta de Freguesia.
A feira realiza-se de modo informal, sem mar-
cação de lugares e sem as condições mínimas 
para o exercício da atividade e que até muda 
para a própria Avenida das Árvores, quando ou-
tras atividades são realizadas no mesmo local.
será a Junta de Freguesia de s. Félix da mari-
nha que organiza e fiscaliza a referida feira, ten-
do elaborado um regulamento, que fez aprovar 
na Assembleia de Freguesia, no decurso do 
mandato autárquico anterior, situação que nos 
parece manifestamente irregular, por falta de 
legitimidade daquele executivo.
As freguesias, de facto, também possuem po-
deres regulamentares e os artigos art.º 9.º e 
16.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, que se 
inscrevem no regulamento, estão bem citados, 
uma vez que a Junta tem uma competência re-
sidual desde que a matéria seja da competên-
cia da Assembleia de Freguesia., nos termos do 
disposto no n.º 1, al. xx), do citado art.º 16.º.
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o art.º 9.º, nº 2, al. k) do mesmo diploma, refe-
re que a Assembleia de Freguesia pode “pro-
nunciar-se e deliberar sobre os assuntos com 
interesse para a freguesia, por sua iniciativa ou 
após solicitação da Junta de Freguesia.”.
Como as autarquias locais prosseguem o inte-
resse local, conforme art.º 235.º da Constituição, 
elas não poder ser limitadas na identificação do 
interesse local. Todavia estão subordinadas à 
lei, quando esta disponha de forma clara sobre 
a competência em determinada atividade. E é 
o que acontece com a ocupação da via públi-
ca, porque esta é património público municipal. 
Exceciona-se, naturalmente, os espaços do do-
mínio privado da freguesia.
Por isso estranha-se o disposto no n.º 2, do art.º 
3.º, do regulamento da Junta, onde se prevê 
a “concessão do licenciamento da ocupação 
da via pública”. Primeiro a competência não é 
da freguesia, segundo porque se o fosse, esta 
nunca poderia concessionar poderes de auto-
ridade, como também está previsto em termos 
constitucionais.
Também a verificação da salubridade das ins-
talações onde se realizem atividades relaciona-
das com o comércio de bens alimentares é uma 
competência do município e esta competência 
não poderia figurar neste regulamento, que ob-
viamente terá de ser corrigido.
Por outro lado, no que concerne à concessão 
de um espaço para os residentes, por exemplo, 
aí venderem produtos hortícolas, mesmo não 
existindo inconveniente legal, porque sempre 
funcionaria como uma feira franca e até permi-
tiria o exercício da atividade para quem não é 
vendedor ambulante, é uma situação que não 
deve ter carácter regular e deverá merecer a 
nossa preocupação por razões de higiene, sa-
lubridade e saúde pública (art.º 6º, nº 8 do re-
gulamento).
Para além destas questões de ordem prática, e 
relativamente à competência para a elaboração 
do regulamento pela Junta de Freguesia, susci-
tam-se duas dúvidas.
De acordo com o disposto no art.º 132.º, da Lei 
nº 75/2013, de 12 de setembro, existe uma dele-
gação legal nas Juntas de Freguesia para “gerir 
e assegurar a manutenção corrente de feiras e 
mercados”.
Contudo, e para o efeito, esta delegação carece 

de ter sido celebrado um acordo de execução 
entre a Câmara municipal e a Junta de Fregue-
sia), e, se esse acordo foi assinado, nele constar 
que é também delegada a competência para 
a aprovação do correspondente regulamento 
de funcionamento e que revertem para a Junta 
as taxas correspondentes à gestão, de acordo 
com o art.º 133.º, do mesmo diploma legal.
se esse acordo de execução não foi celebrado e 
aprovado, por força do disposto no n.º 2 do ar-
tigo 134º da mesma lei, essa competência con-
tinua a ser detida e exercida pela Câmara muni-
cipal. Ainda que assinado no mandato anterior, 
e apesar de ser referente ao período daquele 
mandato autárquico, nada impede que tenha 
havido renovação automática.
Nestes termos, o grupo de vereadores do PsD, 
coloca as seguintes questões:
houve ou não a celebração de um acordo de 
execução entre a Câmara municipal e a Junta 
de Freguesia para formalizar esta delegação de 
competência? se sim, qual a data da delibera-
ção?
Esse acordo de execução contemplou também 
a delegação da competência a Junta de Fre-
guesia aprovar o respetivo regulamento e a li-
quidação e cobrança das taxas?
vila Nova de gaia, 15 de outubro de 2018
o grupo de vereadores do PsD na Câmara mu-
nicipal”
o senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse que irá indagar, por-
que desconhece a situação exposta pelo sr. ve-
reador. Que o sr. vereador tem estado presente 
nas reuniões de Câmara e sabe que não houve 
nenhum acordo de execução nessa área, pelo 
que, se não há acordo de execução, não pode 
haver regulamento.
o senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
moura disse que terá referido que o acordo de 
execução poderia ter sido aprovado no manda-
to anterior.
o senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues disse que poderia ter 
sido aprovado no mandato anterior, mas como 
foi aprovado um novo acordo de execução no 
início deste ano, o qual na totalidade substitui 
o anterior, pelo que, neste momento, só vigora 
em termos delegação nas juntas de freguesia, 
o conteúdo dos acordos de execução. Que ex-
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traordinariamente pode haver formas de apoio 
que estão configuradas na lei como protocolos 
de apoio ou contratos interadministrativos e a 
Câmara este ano, tirando os meses de verão, o 
apoio aos passeios da 3ª idade, as festas locais 
e as colónias balneares, não celebrou mais ne-
nhum acordo que diga respeito a delegação de 
competências diretas, para transpor para regu-
lamento. Que desconhece o que o sr. vereador 
referiu, pelo que, deve ser um assunto do foro 
da Junta de freguesia, contudo, irá apurar e agir 
em conformidade.

PoNTo PrÉvIo Nº 2
o senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
moura perguntou se a Câmara já tem uma res-
posta à questão por si colocada na reunião de 
17.09.2018, relativa ao aterro de Avintes.
o senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues respondeu dizendo não ter 
ainda uma resposta, mas que a mesma será 
dada.
o senhor vereador, Dr. José guilherme saraiva 
de oliveira Aguiar relativamente ao ponto pré-
vio nº1 disse que tinha sido decidido pelo muni-
cípio, desde o mandato passado, que a Câmara 
não celebraria nenhum acordo de cooperação 
com nenhuma junta de freguesia relativamente 
às feiras, ficando a Câmara com a responsabili-
dade de as organizar e de as regulamentar. Que 
a junta de freguesia de são Félix da marinha 
tem um terreno que foi cedido pelo Instituto 
Português da Juventude, pelo que, não é muni-
cipal, contudo, desde que peçam autorização e 
cumpram com a regulamentação, podem fazê-
-lo. 

PrESIDÊNCIA/VErEAÇÃO
AProvAçÃo DEFINITIvA DA ATA N° 19 DA 
rEUNIÃo (orDINÁrIA) DE CâmArA rEALI-
ZADA Em 01 DE oUTUBro DE 2018 
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 1, 
apenas no original.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar definitivamente a ata nº 19 da reunião 
ordinária realizada em 01 de outubro de 2018.
ProPosTA DE rETIFICAçÃo DA PLANTA DE 
rEPArCELAmENTo E DA PLANTA DE CEDÊN-
CIAs INTEgrADAs NA oPErAçÃo DE rE-

PArCELAmENTo rELATIvA À “UNIDADE DE 
EXECUçÃo DA ENvoLvENTE À AvENIDA ATÉ 
Ao mAr, Troço ENTrE o LArgo DA CABINE 
E A rUA DA LAvoUrA”, FrEgUEsIA DA mA-
DALENA
EDoC/2018/61252
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 2, 
apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
2018.10.09”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a proposta de retificação da Planta de 
reparcelamento (Desenho 9) e da Planta de 
Cedências (Desenho 10), substituindo-as pelos 
Desenhos 9’ e 10’, nos termos informados.
CANDIDATUrA DE INTEgrAçÃo DE vILA 
NovA DE gAIA NA rEDE mUNDIAL DE CIDA-
DEs mAgALhâNICAs, Com UmA TAXA ANUAL 
No vALor DE €5.000,00 (CINCo mIL EUros)
EDoC/2018/59418
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 3, 
apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
2018.10.09”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, sub-
meter a aprovação da Assembleia municipal a 
adesão do município de vila Nova de gaia à 
rede mundial de Cidades magalhânicas, nos 
termos informados.
CEDÊNCIA grATUITA Do CINE TEATro 
EDUArDo BrAZÃo PArA QUE As TUrmAs 
Do 9º ANo PossAm AssIsTIr Ao AUTo DA 
BArCA Do INFErNo, DE gIL vICENTE, A rEA-
LIZAr No DIA 27 DE NovEmBro DE 2018, so-
LICITADo PELo AgrUPAmENTo DE EsCoLAs 
DE vALADArEs
EDoC/2018/58951
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 4, 
apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
2018.10.04”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a cedência gratuita do Cine Teatro Eduardo 
Brazão, solicitado pelo Agrupamento de Esco-
las de valadares, nos termos informados.
o senhor vereador, Dr. Elísio Ferreira Pinto au-
sentou-se da presente reunião de Câmara.
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CEDÊNCIA grATUITA Do CINE TEATro 
EDUArDo BrAZÃo PArA Um EsPETÁCULo 
DE CArIZ soLIDÁrIo, A rEALIZAr No DIA 25 
DE NovEmBro DE 2018, soLICITADo PELo 
CENTro soCIAL DE s. PEDro DE vILAr Do 
PArAÍso
EDoC/2018/59723
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 5, 
apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
2018.10.04”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a cedência gratuita do Cine Teatro Eduardo 
Brazão, solicitado pelo Centro social de s. Pe-
dro de vilar do Paraíso, nos termos informados.
o senhor vereador, Dr. Elísio Ferreira Pinto 
reentrou na presente reunião de Câmara.

DEPArtAMENtO DE PESSOAL
ProPosTA DE ABErTUrA DE ProCEDImEN-
To TENDENTE À NomEAçÃo DE Novo TITU-
LAr No CArgo DE ChEFE DE DIvIsÃo DE 
gEsTÃo E FIsCALIZAçÃo UrBANÍsTICA BEm 
Como A ProPosTA DE CoNsTITUIçÃo DE 
JÚrI E mÉToDos DE sELEçÃo A APLICAr
EDoC/2018/59960
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 6, 
apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
2018.10.09”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do Ps e 2 abstenções do PPD/PsD.
CDs-PP, aprovar a abertura do procedimento 
tendente à nomeação de novo titular no cargo 
de Chefe de Divisão de gestão e Fiscalização 
Urbanística., bem como os métodos de seleção 
a aplicar.
mais foi deliberado submeter a aprovação da 
Assembleia municipal a proposta de  designa-
ção do júri de recrutamento, nos termos do ar-
tigo 13º da Lei nº 49/2012, de 29 de agosto.

DEPArtAMENtO DE ASSuNtOS JurÍDICOS
ProC. 1018/14 Do TrIBUNAL ADmINIsTrATI-
vo E FIsCAL Do PorTo, AUTor: FrANCIsCo 
FErrAZ moNTEIro, rÉU: mUNICÍPIo DE vILA 
NovA DE gAIA
EDoC/2018/57947

Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 7, 
apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara. À 
DmUA. 2018.10.02”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
ProC. 2736/12 Do TrIBUNAL ADmINIsTrATI-
vo E FIsCAL Do PorTo, AUTorA: mArIA Do 
rosÁrIo CANELhAs sANTos, rÉU: mUNICÍ-
PIo DE vILA NovA DE gAIA
EDoC/2018/57944
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 8, 
apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara. À 
DmUA. 2018.10.02”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
INFormAçÃo 251/DC C_sENTENçA – ProC. 
8695/13.9TBvNg – EXProPrIAçÃo mArIA 
TErEsA ForTUNA FErrEIrA DE mAgA-
LhÃEs
EDoC/2018/58560
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 9, 
apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
2018.10.02”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
ProCEsso DE ImPUgNAçÃo Nº 2674/13.3BE-
PrT INTENTADo Por AsCENDI – CosTA DE 
PrATA, EsTrADAs DA CosTA DE PrATA, sA 
CoNTrA o mUNICÍPIo DE vILA NovA DE 
gAIA – ImPUgNAçÃo DA TAXA mUNICIPAL 
DE ProTEçÃo CIvIL Do ANo DE 2013
EDoC/2018/60380
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 10, 
apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
2018.10.09”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DE 
TAXA PELA 1ª ProrrogAçÃo Do PrAZo 
PArA EXECUçÃo DE oBrAs PELo PErÍo-
Do DE 12 mEsEs, No moNTANTE ToTAL DE 
€1.426,39 (mIL QUATroCENTos E vINTE E 
sEIs EUros E TrINTA E NovE CÊNTImos), 
soLICITADo PELo CENTro soCIAL DA PA-
rÓQUIA DE s. sALvADor DE grIJÓ
EDoC/2018/61364
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Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 11, 
apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
2018.10.09”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a dispensa do pagamento da taxa pela 1ª 
prorrogação do prazo para execução de obras 
pelo período de 12 meses, no montante total de 
€1.426,39 (mil quatrocentos e vinte e seis euros 
e trinta e nove cêntimos), solicitado pelo Cen-
tro social da Paróquia de s. salvador de grijó, 
nos termos informados.

DIrEÇÃO MuNICIPAL DE ADMINIStrAÇÃO E 
FINANÇAS

ProPosTA DE DELEgAçÃo DE ComPETÊN-
CIAs DA CâmArA mUNICIPAL DE vILA NovA 
DE gAIA No sEU PrEsIDENTE, No âmBITo 
DA LEI Do orçAmENTo DE EsTADo 2018
EDoC/2018/61642
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 12, 
apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
2018.10.09”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do Ps e 2 abstenções do PPD/PsD.
CDs-PP, ao abrigo do disposto no nº1 do artigo 
34º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, em 
conjugação com o previsto nos artigos 44º a 
47º da Lei nº 4/2015, de 7 de janeiro, delegar no 
Presidente da Câmara a competência para, em 
todos os contratos de aquisição de serviços de 
valores superiores a euros 149.640,00 e até ao 
valor de euros 748.196,85, a autorização para a 
dispensa do cumprimento do limite aos encar-
gos, imposto pelo nº 1 do artigo 61º da LoE/18, 
bem como, a autorização para a celebração ou 
renovação de todos os contratos com aquisição 
de serviços que impliquem estudos, pareceres, 
projetos e consultoria, de organização e apoio à 
gestão, em situações excecionais e devidamen-
te fundamentadas pelos serviços competentes 
e desde que demonstrada a impossibilidade de 
utilização dos recursos próprios da entidade 
contratante, autorizações essas que vêm pre-
vistas nos números 3 e 5 da Lei do orçamento 
do Estado para 2018, nos termos propostos.
CoNCUrso PÚBLICo Com PUBLICIDADE IN-

TErNACIoNAL No JoUE PArA AQUIsIçÃo 
DE sErvIços DE mANUTENçÃo Dos EsPA-
ços vErDEs Do CoNCELho DE vILA NovA 
DE gAIA, Com DIvIsÃo Por LoTEs – ImPUg-
NAçÃo ADmINIsTrATIvA
EDoC/2018/58061
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 13, 
apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “Concordo. Indefi-
ra-se a impugnação, mantendo os atos de adju-
dicação. À Câmara, para ratificação. 2018.10.04”.
Deliberação: Deliberado por maioria, 9 votos a 
favor do Ps e 2 abstenções do PPD/PsD.CDs-
-PP, ratificar o despacho do sr. Presidente data-
do de 04.10.2018, que aprovou o seguinte:
a) Indeferir a impugnação administrativa do ato 
de adjudicação apresentada pelo concorrente 
hIDUrBE sErvIços sA, ao abrigo do nº 1, do 
artigo 269º e seguintes do Código dos Contra-
tos Públicos e relativa ao CoNCUrso PÚBLICo 
Com PUBLICIDADE No JoUE PArA “AQUIsI-
çÃo DE sErvIços DE mANUTENçÃo Dos 
EsPAços vErDEs Do CoNCELho DE vILA 
NovA DE gAIA, Com DIvIsÃo Por LoTEs”, 
atento:
i) o princípio da prevalência, para todos os efei-
tos, dos preços parciais, unitários ou não, mais 
decompostos, constante do art.º 60º, nº 3 do 
CCP;
ii) o princípio da imutabilidade das propostas 
e consequente limitação dos poderes de supri-
mento dos erros das propostas aos termos pre-
vistos no art.º 72º do CCP (e sua interpretação 
à luz da redação atual);
iii) A irrelevância ou desvalorização do eventual 
vício alegado para o conteúdo do ato de adju-
dicação;
b) manter os atos de adjudicação e
c) Disso se notifiquem a impugnante e as con-
trainteressadas.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o mUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA 
E A AssoCIAçÃo hUmANITÁrIA Dos Bom-
BEIros voLUNTÁrIos DE AvINTEs PArA 
APoIo À DEmoLIçÃo DE Um EDIFÍCIo sITo 
NA rUA 5 DE oUTUBro N.ºs 1180 A 1184, DA 
FrEgUEsIA DE AvINTEs, No âmBITo DA Am-
PLIAçÃo Do QUArTEL oPErACIoNAL DA 
INsTITUIçÃo
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EDoC/2018/47877
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 14, 
apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
2018.10.09”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre 
o município de vila Nova de gaia e a Associa-
ção humanitária dos Bombeiros voluntários de 
Avintes, para apoio à demolição de um edifício, 
sito na rua 5 de outubro, nºs 1180 a 1184, da fre-
guesia de Avintes, no âmbito da ampliação do 
quartel operacional da instituição, nos termos 
apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o mUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA 
E A UNIÃo DE FrEgUEsIAs DE gULPILhArEs 
E vALADArEs PArA APoIo FINANCEIro Às 
oBrAs DE rEQUALIFICAçÃo Dos BALNEÁ-
rIos Do CAmPo DE FUTEBoL DE gULPILhA-
rEs, No moNTANTE gLoBAL DE €40.000,00 
(QUArENTA mIL EUros)
EDoC/2018/60365
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 15, 
apenas no original.
o senhor vereador, Dr. José Joaquim Cance-
la moura disse ter conhecimento da existência 
de uma pretensão da Junta de Freguesia, rela-
tiva a uma comparticipação financeira para o 
relvado do campo anexo ao campo de futebol. 
Perguntou se a Câmara está a contemplar esta 
comparticipação financeira para os balneários 
e se vai contemplar a outra ou isso será feito em 
dois momentos diferentes. 
o senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse haver um investimen-
to da junta de freguesia, que está integrado nas 
propostas que as freguesias fizeram no âmbito 
do Plano e orçamento e a Câmara, dentro das 
suas possibilidades, vai tentar ajudar. 
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
2018.10.09”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre 
o município de vila Nova de gaia e a União de 
Freguesias de gulpilhares e valadares, para 
apoio financeiro às obras de requalificação dos 
balneários do campo de futebol de gulpilhares, 

no montante global de €40.000,00 (quarenta 
mil euros), nos termos apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo CELEBrADo 
ENTrE o mUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA 
E A ACADEmIA DE mÚsICA DE vILAr Do 
PArAÍso – XIv FEsTIvAL DE mÚsICA PArA 
JovENs – gAIA 2017 – rEvogAçÃo DA DE-
LIBErAçÃo DE 19.06.2017 E EsTorNo Do 
CABImENTo E ComPromIsso DA vErBA DE 
€25.000,00 (vINTE E CINCo mIL EUros)
EDoC/2017/29743
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 16, 
apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
2018.10.09”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, revo-
gar o Acordo de Colaboração celebrado entre 
o município de vila Nova de gaia e a Academia 
de música de vilar do Paraíso – XIv Festival de 
música para Jovens – gaia 2017, aprovado em 
19.06.2018 e estornar o cabimento e compro-
misso da verba de €25.000,00 (vinte e cinco 
mil euros), nos termos informados.
ProToCoLo DE CoLABorAçÃo A CELE-
BrAr ENTrE o mUNICÍPIo DE vILA NovA DE 
gAIA E ArTIsTAs DE gAIA – CooPErATIvA 
CULTUrAL, CrL PArA APoIo FINANCEIro À 
rEALIZAçÃo DA III BIENAL DE ArTE DE gAIA 
– 2019, No moNTANTE ToTAL DE €80.000,00 
(oITENTA mIL EUros)
EDoC/2018/60471
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 17, 
apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
2018.10.10”
o senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro disse que o presente valor é equiva-
lente ao que foi atribuído há 2 anos atrás, mas 
como o documento é omisso, perguntou se não 
poderia ter existido um orçamento para justifi-
car esta verba, porque apenas fala no valor de 
80.000 euros e se existe ou não outro tipo de 
apoio não financeiro, para além deste valor.
o senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse não haver orçamento, 
porque trata-se de uma iniciativa que é muito 
pouco formalizada à partida e tem mais um 
olhar de fundo de maneio do que propriamente 
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de um orçamento muito rigoroso. Que tem um 
orçamento genérico, que é igual ao apresenta-
do há 2 anos e a iniciativa é realizada com o 
dinheiro disponível e pontualmente pode existir 
a necessidade de algum apoio não financeiro 
e quando isso acontecer, será presente à Câ-
mara para ratificação. Disse que a Bienal é uma 
iniciativa que têm vários locais expositivos e a 
organização, à partida, não consegue fazer essa 
demonstração, mas faz a demonstração em re-
latório final das verbas, até ao limite. Disse ser 
verdade que há 2 anos o dinheiro foi insuficien-
te, mas também é verdade que é o dinheiro que 
a Câmara atribuiu e não se justificou fazer uma 
adenda. Que este ano a verba atribuída é sufi-
ciente para o trabalho desenvolvido em termos 
de afirmação da bienal .
o senhor vereador, Dr. José Joaquim Cance-
la moura disse que o regulamento de atribui-
ção de benefícios públicos pelo município, têm 
dois princípios gerais. Que o primeiro é que as 
comparticipações não sejam na totalidade e 
que uma parte seja para a execução dos pro-
jetos que são apoiados. Perguntou a que tipo 
de apoio à bienal, corresponderam, em termos 
percentuais, os 80.000 euros. Disse saber que 
os apoios não financeiros têm que ser quantifi-
cados quando houver a utilização de espaços 
públicos do município ou existir a cedência de 
funcionários ou de meios do município para a 
bienal, pelo que, disse entender que o sr. Presi-
dente terá referido que, nessas situações, o as-
sunto será presente à Câmara para ela se pro-
nunciar.
o senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues confirmou e referiu 
que o mesmo foi feito num ponto anterior, em 
que aprovou-se uma cedência aos bombeiros 
de máquinas destinadas a uma demolição, pelo 
que, em alguns casos é possível. Contudo, exis-
tem organizações multipolares e existem situa-
ções que são muito do momento, como por 
exemplo, uma limpeza que não estava prevista 
e depois o que acontece é que a Câmara se pro-
nuncia, ratificando os atos do Presidente. Que o 
financiamento de 80.000 euros corresponderá 
a uma parcela que é muito próxima dos 100%, 
porque está-se a falar de coisas diferentes. Que 
se está a falar de uma proposta para a orga-
nização de uma atividade, em que o município 

é coorganizador da bienal, não é propriamente 
uma comparticipação financeira para uma obra 
ou para um evento de uma instituição, são coi-
sas diferentes. 
o senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
moura disse que a Câmara aprovou em de 2 de 
Abril de 2018, um protocolo para a onda bie-
nal/2018. Que julga ser uma iniciativa a realizar-
-se nos anos em que não há bienal e foi aprova-
da a atribuição de 30.000 euros. Que hoje são 
presentes 5.000 euros de antecipação para a 
bienal do próximo ano, destinados a trabalhos 
preparatórios. Que terá ficado com a ideia de 
que a questão da onda bienal seria uma prepa-
ração, ela própria, daquilo que fosse a bienal do 
ano seguinte.
 o senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues disse que a onda bie-
nal é um evento anual de disseminação das 
exposições temáticas ocorridas na bienal, por 
todo o país, ou seja a onda bienal é levar, no ano 
intercalar, a bienal anterior a todo o país, como 
forma de cativar o país para a participação na 
bienal seguinte, ou seja 30.000 euros. Que, nes-
te caso concreto, trata-se da antecipação dos 
5.000 euros para 2018 e é para a bienal, pelo 
que, são dois orçamentos autónomos que não 
se tocam. Que a onda bienal não diz respeito a 
trabalhos preparatórios no sentido de integra-
rem a bienal, consiste em circular pelo país e 
tentar “vender” o nome de gaia e o nome da 
bienal/arte. Que a onda bienal sendo prepara-
tória, é preparatória desse ponto de vista, não é 
preparatória por integrar a bienal, mas prepara-
tória por fazer a transição da divulgação. Que a 
bienal vai ter em gaia, uma grande e crescente 
importância, porque vai ter um grande momen-
to de afirmação internacional e 90 dias após 
cada evento, os relatórios ficam disponíveis 
para consulta.  
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Protocolo de Colaboração a celebrar entre 
o município de vila Nova de gaia e os Artistas 
de gaia – Cooperativa Cultural, CrL, para apoio 
financeiro à realização da III Bienal de Arte de 
gaia – 2019, no montante total de €80.000,00 
(oitenta mil euros), nos termos protocolados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o mUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA 
E A AssoCIAçÃo mUsICAL DE PEDroso 
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PArA APoIo FINANCEIro À ATIvIDADE rE-
gULAr, No moNTANTE ToTAL DE €7.500,00 
(sETE mIL E QUINhENTos EUros)
EDoC/2017/61745
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 18, 
apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
2018.10.10”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de Colaboração a celebrar 
entre o município de vila Nova de gaia e a As-
sociação musical de Pedroso, para apoio finan-
ceiro à atividade regular, no montante total de 
€7.500,00 (sete mil e quinhentos euros), nos 
termos apresentados.
1ª. moDIFICAçÃo Ao CoNTrATo INTErADmI-
NIsTrATIvo DE DELEgAçÃo DE ComPETÊN-
CIAs CELEBrADo ENTrE o mUNICÍPIo DE 
vILA NovA DE gAIA E A UNIÃo DE FrEgUE-
sIAs DE grIJÓ E sErmoNDE PArA Às oBrAs 
DE rEQUALIFICAçÃo Do PArQUE DE LAZEr 
DE sErmoNDE - ATrIBUIçÃo DE vErBA sU-
PLEmENTAr No moNTANTE DE €25.000,00 
(vINTE E CINCo mIL EUros) 
EDoC/2017/60375
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 19, 
apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
2018.10.10”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a 1ª. modificação ao Contrato Interadminis-
trativo de Delegação de Competências celebra-
do entre  o município de vila Nova de gaia e a 
União de Freguesias de grijó e sermonde, para 
as obras de requalificação do parque de lazer 
de sermonde - atribuição de verba suplemen-
tar no montante  de €25.000,00 (vinte e cinco 
mil euros), nos termos apresentados.
mais foi deliberado submeter o presente assun-
to a aprovação da Assembleia municipal.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o mUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA 
E o grUPo rECrEATIvo E CULTUrAL Do 
LoUrEIro DE grIJÓ PArA APoIo FINANCEI-
ro Ao ArrANJo Do TELhADo DA sEDE, No 
moNTANTE gLoBAL DE €4.000,00 (QUATro 
mIL EUros)
EDoC/2017/61696

Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 20, 
apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
2018.10.10”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de Colaboração a celebrar 
entre o município de vila Nova de gaia e o gru-
po recreativo e Cultural do Loureiro de grijó, 
para apoio financeiro ao arranjo do telhado da 
sede, no montante global de €4.000,00 (qua-
tro mil euros), nos termos apresentados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DE 
TAXAs DE UTILIZAçÃo DE vIATUrAs mUNI-
CIPAIs, No vALor €564,19 (QUINhENTos E 
sEssENTA E QUATro EUros E DEZANovE 
CÊNTImos), PArA DEsLoCAçÃo A TomAr, 
No DIA 23 DE sETEmBro DE 2018, soLICITA-
Do PELA AssoCIAçÃo Bom sAmArITANo
EDoC/2018/58551
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 21, 
apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
2018.10.10”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor de €564,19 (quinhentos e sessenta e 
quatro euros e dezanove cêntimos), para deslo-
cação a Tomar, no dia 23 de setembro de 2018, 
solicitado pela Associação Bom samaritano, 
nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DE 
TAXAs DE UTILIZAçÃo DE vIATUrAs mUNI-
CIPAIs, No vALor €527,75 (QUINhENTos E 
vINTE E sETE EUros E sETENTA E CINCo 
CÊNTImos), PArA DEsLoCAçÃo A FÁTImA, 
No DIA 22 DE sETEmBro DE 2018, soLICITA-
Do PELo CENTro soCIAL DE sÃo FÉLIX DA 
mArINhA
EDoC/2018/58525
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 22, 
apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
2018.10.04”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
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no valor de €527,75 (quinhentos e vinte e sete 
euros e setenta e cinco cêntimos), para deslo-
cação a Fátima, no dia 22 de setembro de 2018, 
solicitado pelo Centro social de são Félix da 
marinha, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DE 
TAXAs DE UTILIZAçÃo DE vIATUrAs mUNI-
CIPAIs, No vALor €712,61 (sETECENTos E 
DoZE EUros E sEssENTA E Um CÊNTImos), 
PArA DEsLoCAçÃo A IDANhA–A-NovA, No 
DIA 23 DE sETEmBro DE 2018, soLICITADo 
PELos PLEBEUs AvINTENsEs
EDoC/2018/58559
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 23, 
apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
2018.10.04”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor de €712,61 (setecen-
tos e doze euros e sessenta e um cêntimos), ou 
seja, o valor de € 498,83 (quatrocentos e no-
venta e oito euros e oitenta e três cêntimos), 
para deslocação a Idanha-a-Nova, no dia 23 
de setembro de 2018, solicitado pelos Plebeus 
Avintenses, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DE 
TAXAs DE UTILIZAçÃo DE vIATUrAs mUNI-
CIPAIs, No vALor €760,69 (sETECENTos E 
sEssENTA EUros E sEssENTA E NovE CÊN-
TImos), PArA DEsLoCAçÃo A LIsBoA, No 
DIA 22 DE sETEmBro DE 2018, soLICITADo 
PELo CENTro PoPULAr DE TrABALhADo-
rEs Do ArEINho
EDoC/2018/58461
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 24, 
apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
2018.10.04”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor de €760,69 (setecentos 
e sessenta euros e sessenta e nove cêntimos), 
ou seja, o valor de € 532,48 (quinhentos e trinta 
e dois euros e quarenta e oito cêntimos), para 
deslocação a Lisboa, no dia 22 de setembro de 

2018, solicitado pelo Centro Popular de Traba-
lhadores do Areinho, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DE 
TAXAs DE UTILIZAçÃo DE vIATUrAs mUNI-
CIPAIs, No vALor €568,55 (QUINhENTos E 
sEssENTA E oITo EUros E CINQUENTA E 
CINCo CÊNTImos), PArA DEsLoCAçÃo No 
âmBITo Do TorNEIo FEsTAs sANTo ovÍDIo 
2018, Nos DIAs 21, 22 E 23 DE sETEmBro DE 
2018, soLICITADo PELo CoLÉgIo DE gAIA
EDoC/2018/58122
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 25, 
apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
2018.10.04”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor de €568,55 (quinhentos e sessenta e 
oito euros e cinquenta e cinco cêntimos), para 
deslocação no âmbito do Torneio Festas santo 
ovídio 2018, nos dias 21, 22 e 23 de setembro 
de 2018, solicitado pelo Colégio de gaia, nos 
termos informados
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DE 
TAXAs DE UTILIZAçÃo DE vIATUrAs mUNICI-
PAIs, No vALor €156,22 (CENTo E CINQUEN-
TA E sEIs EUros E vINTE E DoIs CÊNTImos), 
PArA DEsLoCAçÃo A ALBErgArIA-A-vE-
LhA, No DIA 27 DE sETEmBro DE 2018, so-
LICITADo PELA AssoCIAçÃo DE CoNvÍvIo 
Dos IDosos, rEFormADos E PENsIoNIsTAs 
DA ALAmEDA Do CEDro
EDoC/2018/59254
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 26, 
apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
2018.10.04”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor de €156,22 (cento e cinquenta e seis 
euros e vinte e dois cêntimos), para deslocação 
a Albergaria-a-velha, no dia 27 de setembro de 
2018, solicitado pela Associação de Convívio 
dos Idosos, reformados e Pensionistas da Ala-
meda do Cedro, nos termos informados.
ALIENAçÃo Em hAsTA PÚBLICA Do LoTE 5, 
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Do EmPrEENDImENTo hABITACIoNAL DA 
CANCELA DA CrUZ, UNIÃo DE FrEgUEsIA 
DE sANDIm, oLIvAL, LEvEr E CrEsTUmA 
EDoC/2018/52418
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 27, 
apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
2018.10.04”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a abertura do procedimento de aliena-
ção em hasta pública do lote 5, do Empreendi-
mento habitacional da Cancela da Cruz, União 
de Freguesia de sandim, olival, Lever e Crestu-
ma, nos termos informados.
CEDÊNCIA grATUITA E ANUAL DE DoIs 
sUPorTEs PUBLICITÁrIos, vULgo “oU-
TDoors”, ProPrIEDADE Do mUNICÍPIo, A 
IPss’s
EDoC/2018/58578
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 28, 
apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
2018.10.02”
o senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro disse estar de acordo com o princípio, 
mas quando há mais do que uma entidade, a 
seleção é feita em função da situação financei-
ra ou pela sede/construção. Disse entender que 
poderá haver alguma injustiça na decisão. Que 
os vereadores do PsD estão de acordo com o 
princípio, mas quanto à decisão estão reticen-
tes, porque não conhecem a realidade das en-
tidades. 
o senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse que pessoalmente não 
conhecendo as instituições, percebe o que o sr. 
vereador diz, mas existe um critério que estava 
definido no protocolo, que é o critério de apoio 
a obras. Que a Câmara não pode estar a apoiar 
o funcionamento corrente de instituições e, por 
outro lado, houve um processo de candidatura, 
ou seja, pode haver mais que uma instituição 
nas freguesias e houve casos em que mais que 
uma se candidataram. Que a seleção foi muito 
clara e assente no volume de obras. Que para 
o funcionamento corrente, a Câmara faz a atri-
buição de apoios diretos, como aliás, vai sendo 
aqui aprovado. Que, de facto, a seleção tem a 

vantagem de ser uma seleção anual e, em prin-
cípio, não repetível, por isso, também dá mar-
gem à Câmara para nunca criar uma situação 
de exceção. 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o protocolo de cooperação entre o municí-
pio de vila Nova de gaia e IPss’s para cedência 
gratuita e anual de dois suportes publicitários, 
vulgo “outdoors”, propriedade do município, 
nos termos apresentados.

DIrEÇÃO MuNICIPAL DE INFrAEStruturAS 
E ESPAÇOS PÚbLICOS

PEDIDo DE DIsPENsA DE PAgAmENTo DE 
TAXAs PELA INTErrUPçÃo DE TrâNsITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “DIA 
ABErTo”, rEALIZADo No DIA 16 DE JUNho 
DE 2018, No vALor ToTAL DE €90.10 (No-
vENTA EUros E DEZ CÊNTImos), soLICITA-
Do PELA UNIÃo DE FrEgUEsIAs DE sErZE-
Do E PErosINho
EDoC/2018/30513
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 29, 
apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
2018.09.20”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa  de pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, relativa à 
realização do evento “Dia Aberto”, no dia 16 de 
junho de 2018, no valor total de €90.10 (noven-
ta euros e dez cêntimos), solicitado pela União 
de Freguesias de serzedo e Perosinho, nos ter-
mos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAgAmENTo DE 
TAXAs PELA INTErrUPçÃo DE TrâNsITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “DoU-
ro FEsTIvAL LAND”, rEALIZADo Nos DIAs 
15 E 16 DE sETEmBro DE 2018, No vALor To-
TAL DE €147,10 (CENTo E QUArENTA E sETE 
EUros E DEZ CÊNTImos), soLICITADo PELA 
UNIÃo DE FrEgUEsIAs DE sANDIm, oLIvAL, 
LEvEr E CrEsTUmA
EDoC/2018/52691
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 30, 
apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
2018.09.24”
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Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa  de pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, no mon-
tante de €102,97 (cento e dois euros e noven-
ta e sete cêntimos), correspondente a 70% do 
valor total de €147,10 (cento e quarenta e sete 
euros e dez cêntimos), relativa à realização do 
evento “Douro Festival Land”, nos dias 15 e 16 
de setembro de 2018, 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 “FEI-
rA DE sÃo mATEUs DE ArNELAs”, rEALI-
ZADo DE 21 A 24 DE sETEmBro DE 2018, No 
vALor ToTAL DE €902,30 (NovECENTos E 
DoIs EUros E TrINTA CÊNTImos), soLICITA-
Do PELA UNIÃo DE FrEgUEsIAs DE sANDIm, 
oLIvAL, LEvEr E CrEsTUmA
EDoC/2018/55605
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 31, 
apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
2018.09.24”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
taxas pela interrupção de trânsito, no montan-
te de €631,61 (seiscentos e trinta e um euros e 
sessenta e um cêntimos) correspondente a 70% 
do valor total de €902,30 (novecentos e dois 
euros e trinta cêntimos), relativa à realização do 
evento “Feira de são mateus de Arnelas”, nos 
dias 21 a 24 de setembro de 2018, solicitado 
pela União de Freguesias de sandim, olival, Le-
ver e Crestuma, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAgAmENTo DE 
TAXAs PELA INTErrUPçÃo DE TrâNsITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “FEs-
TAs Em hoNrA DE sÃo mIgUEL”, rEALIZA-
Do DE 28 DE sETEmBro A 03 DE oUTUBro 
DE 2018, No vALor ToTAL DE €466,40 (QUA-
TroCENTos E sEssENTA E sEIs EUros E 
QUArENTA CÊNTImos), soLICITADo PELA 
UNIÃo DE FrEgUEsIAs DE sANDIm, oLIvAL, 
LEvEr E CrEsTUmA
EDoC/2018/57032
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 32, 

apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
2018.10.09”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, no mon-
tante de €326,48 (trezentos e vinte e seis euros 
e quarenta e oito cêntimos) correspondente a 
70% do valor total de €466,40 (quatrocentos e 
sessenta e seis euros e quarenta cêntimos), re-
lativa à realização do evento “Festas em honra 
de são miguel”, realizado de 28 de setembro a 
03 de outubro de 2018, solicitado pela União de 
Freguesias de sandim, olival, Lever e Crestuma, 
nos termos informados.

DIrEÇÃO MuNICIPAL PArA A INCLuSÃO 
SOCIAL

CoNTrATo DE PATroCÍNIo DEsPorTIvo 
A CELEBrAr ENTrE o mUNICÍPIo DE vILA 
NovA DE gAIA E rUNPorTo.Com, orgA-
NIZAçÃo DE EvENTos DEsPorTIvos LDA 
PArA APoIo NÃo FINANCEIro À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo DEsPorTIvo “mArAToNA 
Do PorTo – 2018”
EDoC/2018/59560
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 33, 
apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
2018.10.02”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o contrato de patrocínio desportivo a 
celebrar entre o município de vila Nova de gaia 
e rUNPorTo.Com, organização de Eventos 
Desportivos Lda., para apoio não financeiro à 
realização do evento desportivo “maratona do 
Porto – 2018”, nos termos apresentados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DE 
TAXAs PELA UTILIZAçÃo DA PIsCINA mUNI-
CIPAL mArAvEDI, soLICITADo Por mArIA 
BEATrIZ DA sILvA TEIXEIrA sANTos, No 
vALor DE €335,00 (TrEZENTos E TrINTA E 
CINCo EUros) 
EDoC/2018/60700
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 34, 
apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
2018.10.04”
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Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento de 
taxas pela utilização da piscina municipal mara-
vedi, no valor de €335,00 (trezentos e trinta e 
cinco euros), solicitado por maria Beatriz da sil-
va Teixeira santos, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DE 
TAXAs PELA UTILIZAçÃo DA PIsCINA mUNI-
CIPAL mArAvEDI, soLICITADo Por ALZIrA 
FErNANDA DA sILvA LAPA, No vALor DE 
€500,00 (QUINhENTos EUros) 
EDoC/2018/59143
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 35, 
apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
2018.10.02”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela utilização da piscina municipal 
maravedi, no valor de €500,00 (quinhentos 
euros), solicitado por Alzira Fernanda da silva 
Lapa, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DE 
TAXAs PELA UTILIZAçÃo DA PIsCINA mU-
NICIPAL DE vILA D’EsTE, Aos ALUNos 
PorTADorEs DE DEFICIÊNCIA DA EsCo-
LA sECUNDÁrIA Dr. JoAQUIm gomEs FEr-
rEIrA ALvEs, DUrANTE o ANo LETIvo DE 
2018/2019, No vALor DE €750,00 (sETECEN-
Tos E CINQUENTA EUros) 
EDoC/2018/56395
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 36, 
apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
2018.10.09”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela utilização da piscina municipal de 
vila d’Este, no valor de €750,00 (setecentos e 
cinquenta euros), solicitado pela Escola secun-
dária Dr. Joaquim gomes Ferreira Alves, vala-
dares, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DE 
TAXAs PELA oCUPAçÃo DA vIA PÚBLICA, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “Pro-
CIssÃo Em hoNrA Do sr. Dos AFLITos”, 
rEALIZADo No DIA 03 DE JUNho DE 2018, 
No vALor DE €40,00 (QUArENTA EUros), 

soLICITADo PELA FÁBrICA DA IgrEJA PA-
roQUIAL DE sÃo PEDro DE PEDroso
EDoC/2018/23868
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 37, 
apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
2018.10.02”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela ocupação da via pública, relativa 
à realização do evento “Procissão em honra do 
sr. dos Aflitos”, realizado no dia 03 de junho de 
2018, no valor de €40,00 (quarenta euros), so-
licitado pela Fábrica da Igreja Paroquial 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 “Pro-
CIssÃo”, rEALIZADo No DIA 02 DE sETEm-
Bro DE 2018, No vALor DE €40,00 (QUA-
rENTA EUros), soLICITADo PELA UNIÃo DE 
FrEgUEsIAs DE mAFAmUDE E vILAr Do PA-
rAÍso
EDoC/2018/50784
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 38, 
apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
2018.10.02”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela ocupação da via pública, relati-
va à realização do evento “Procissão”, realiza-
do no dia 02 de setembro de 2018, no valor de 
€40,00 (quarenta euros), solicitado pela União 
de Freguesias de mafamude e vilar do Paraíso, 
nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DE 
TAXAs PELA oCUPAçÃo DA vIA PÚBLICA, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “Pro-
CIssÃo”, rEALIZADo No DIA 30 DE sETEm-
Bro DE 2018, No vALor DE €40,00 (QUA-
rENTA EUros), soLICITADo PELA UNIÃo DE 
FrEgUEsIAs DE sANDIm, oLIvAL, LEvEr E 
CrEsTUmA
EDoC/2018/52446
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 39, 
apenas no original.
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Despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
2018.10.02”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela ocupação da via pública, relati-
va à realização do evento “Procissão”, realizado 
no dia 02 de setembro de 2018, isentando 70% 
do valor de €40,00 (quarenta euros), solicitado 
pela União de Freguesias de sandim, olival, Le-
ver e Crestuma, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DE 
TAXAs PELA oCUPAçÃo DA vIA PÚBLICA, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “Pro-
CIssÃo”, rEALIZADo No DIA 06 DE mAIo DE 
2018, No vALor DE €40,00 (QUArENTA EU-
ros), soLICITADo PELA FÁBrICA DA IgrEJA 
PAroQUIAL DA FrEgUEsIA DE s. PEDro DE 
PEDroso
EDoC/2018/16251
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 40, 
apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
2018.10.02”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela ocupação da via pública, relativa 
à realização do evento “Procissão”, realizado no 
dia 06 de maio de 2018, isentando 70% do va-
lor de €40,00 (quarenta euros), solicitado pela 
Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de s. 
Pedro de Pedroso, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DE 
TAXAs PELA oCUPAçÃo DA vIA PÚBLICA, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “DIA 
EUroPEU Do DEsPorTo EsCoLAr”, rEALI-
ZADo No DIA 28 DE sETEmBro DE 2018, No 
vALor DE €40,00 (QUArENTA EUros), so-
LICITADo PELA EsCoLA sECUNDÁrIA Dos 
CArvALhos
EDoC/2018/59314
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 41, 
apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
2018.10.09”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela ocupação da via pública, relativa 
à realização do evento “Dia Europeu do Des-

porto Escolar”, realizado no dia 28 de setembro 
de 2018, no valor de €40,00 (quarenta euros), 
solicitado pela Escola secundária dos Carva-
lhos, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DE 
TAXAs PELA oCUPAçÃo DA vIA PÚBLICA, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “To-
Dos JUNTos vAmos CAmINhAr”, rEALIZA-
Do No DIA 28 DE sETEmBro DE 2018, No 
vALor DE €40,00 (QUArENTA EUros), so-
LICITADo PELo AgrUPAmENTo DE EsCoLAs 
DE vILA D’EsTE
EDoC/2018/59275
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 42, 
apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
2018.10.09”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela ocupação da via pública, relati-
va à realização do evento “Todos Juntos vamos 
Caminhar”, realizado no dia 28 de setembro de 
2018, no valor de €40,00 (quarenta euros), so-
licitado pelo Agrupamento de Escolas de vila 
d’Este, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DE TA-
XAs UrBANÍsTICAs, No vALor DE €1.277,46 
(mIL DUZENTos E sETENTA E sETE EUros E 
QUArENTA E sEIs CÊNTImos), ProC. 3366/77 
- PL soLICITADo Por JoAQUIm Dos sANTos 
PINTo CAvADAs
EDoC/2018/58118
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 43, 
apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
2018.10.09”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa em 50% do pagamen-
to de taxas urbanísticas, no valor de €1.277,46 
(mil duzentos e setenta e sete euros e quaren-
ta e seis cêntimos), solicitado por Joaquim dos 
santos Pinto Cavadas - Proc. 3366/77 - PL, nos 
termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs Por oPErAçÕEs UrBA-
NÍsTICAs, No vALor DE €2.964,37 (DoIs mIL 
NovECENTos E sEssENTA E QUATro EUros 
E TrINTA E sETE CÊNTImos), ProC. 2133/16 - 
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PL – FrEgUEsIA DE sÃo FÉLIX DA mArINhA, 
soLICITADo Por mArIA CoNsTANçA oLI-
vEIrA LoBo LEITE
EDoC/2018/56215
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 44, 
apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
2018.10.09”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa em 50% do pagamen-
to de taxas devidas por operações urbanísticas, 
no valor de €2.964,37 (dois mil novecentos e 
sessenta e quatro euros e trinta e sete cênti-
mos), solicitado por maria Constança oliveira 
Lobo Leite, Proc. 2133/16 – PL, freguesia de são 
Félix da marinha, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DE 
TAXA mUNICIPAL DE UrBANIZAçÃo, No vA-
Lor DE €671,89 (sEIsCENTos E sETENTA E 
Um EUros E oITENTA E NovE CÊNTImos), 
ProC. 4821/17 – Lo – UNIÃo DE FrEgUEsIAs 
DE mAFAmUDE E vILAr Do PArAÍso, soLI-
CITADo Por JoAQUIm JosÉ DA CosTA ro-
DrIgUEs
EDoC/2018/54958
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 45, 
apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
2018.10.09”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxa municipal de urbanização, no valor de 
€671,89 (seiscentos e setenta e um euros e oi-
tenta e nove cêntimos), solicitado por Joaquim 
José da Costa rodrigues, Proc. 4821/17 – Lo, 
União de Freguesias de mafamude e vilar do 
Paraíso, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DA 
TAXA DE vIsTorIA ADmINIsTrATIvA, No vA-
Lor DE €79,00 (sETENTA E NovE EUros), 
ProC.º 1489/vT/2018, soLICITADo Por CAr-
LA soFIA FErrEIrA DA CosTA
EDoC/2018/54275
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 46, 
apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
2018.10.09”

Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa de vistoria administrativa, no valor de 
€79,00 (setenta e nove euros), solicitado por 
Carla sofia Ferreira da Costa - Proc.º 1489/
vT/2018, nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DA 
TAXA DE vIsTorIA ADmINIsTrATIvA, No vA-
Lor DE €79,00 (sETENTA E NovE EUros), 
ProC.º 1502-vT-2018, soLICITADo Por AL-
BANo TEIXEIrA FErrEIrA
EDoC/2018/54493
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 47, 
apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
2018.10.09”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa de vistoria administrativa, no valor de 
€79,00 (setenta e nove euros), solicitado por 
Albano Teixeira Ferreira - Proc.º 1502/vT/2018, 
nos termos informados.
CANDIDATUrA DE APoIo Ao ArrENDAmEN-
To, soLICITADo Por vâNIA PATrÍCIA goN-
çALvEs PErEIrA
EDoC/2018/58709
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 48, 
apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
2018.10.09”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a candidatura de apoio ao arrendamento, 
solicitado por vânia Patrícia gonçalves Pereira, 
nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DA 
TAXA DE oUTros sErvIços EFETUADos 
PELos BomBEIros sAPADorEs DE vILA 
NovA DE gAIA, No vALor DE €107,10 (CENTo 
E sETE EUros E DEZ CÊNTImos), soLICITA-
Do Por NUNo mANUEL DIAs sILvA FrEITAs
EDoC/2018/49983
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 49, 
apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
2018.10.09”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamen-
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to da taxa de outros serviços efetuados pelos 
Bombeiros sapadores de vila Nova de gaia, no 
valor de €107,10 (cento e sete euros e dez cên-
timos), solicitado por Nuno manuel Dias silva 
Freitas, nos termos informados.

DIrEÇÃO MuNICIPAL DE urbANISMO E AM-
bIENtE

PEDIDo DE DIsPENsA DE PAgAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “ChUrrAsCo soLIDÁrIo”, 
rEALIZADo No DIA 19 DE mAIo DE 2018, No 
vALor DE €52,78 (CINQUENTA E DoIs EUros 
E sETENTA E oITo CÊNTImos), soLICITADo 
PELo grUPo moTArD LoBo E ComPANhIA 
DE gAIA
EDoC/2018/30452
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 50, 
apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
2018.10.09”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença es-
pecial de ruído, relativa à realização do even-
to “Churrasco solidário”, realizado no dia 19 de 
maio de 2018, no valor de €52,78 (cinquenta e 
dois euros e setenta e oito cêntimos), solicitado 
pelo grupo motard Lobo e Companhia de gaia, 
nos termos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAgAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “ProCIssÃo Aos CEmITÉ-
rIos”, A rEALIZAr No DIA 01 DE NovEmBro 
DE 2018, No vALor DE €52,78 (CINQUENTA E 
DoIs EUros E sETENTA E oITo CÊNTImos), 
soLICITADo PELA FÁBrICA DA IgrEJA PA-
roQUIAL DA FrEgUEsIA DE sÃo PEDro DE 
PEDroso
EDoC/2018/61300
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 51, 
apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
2018.10.10”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 

de taxas devidas pela emissão da licença es-
pecial de ruído, relativa à realização do evento 
“Procissão aos Cemitérios”, a realizar no dia 01 
de novembro de 2018, no valor de €52,78 (cin-
quenta e dois euros e setenta e oito cêntimos), 
solicitado pela Fábrica da Igreja Paroquial da 
Freguesia de são Pedro de Pedroso, nos ter-
mos informados.
PEDIDo DE DIsPENsA DE PAgAmENTo DE 
TAXAs DEvIDAs PELA EmIssÃo DA LICENçA 
EsPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “sÃo JoÃo DA PArADELA”, 
rEALIZADo DE 22 A 24 DE JUNho DE 2018, 
No vALor DE €89,78 (oITENTA E NovE EU-
ros E sETENTA E oITo CÊNTImos), soLICI-
TADo Por NUNo mANUEL soArEs DE soU-
sA, Em rEPrEsENTAçÃo DA ComIssÃo DE 
FEsTAs
EDoC/2018/38580
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 52, 
apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
2018.10.09”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, in-
deferir o pedido de dispensa do pagamento de 
taxas devidas pela emissão da licença especial 
de ruído, relativa à realização do evento “são 
João da Paradela”, realizado de 22 a 24 de ju-
nho de 2018, solicitado por Nuno manuel soa-
res de sousa, em representação da comissão 
de festas, nos termos informados.
o senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
moura ausentou-se da presente reunião de Câ-
mara.
PEDIDo DE DIsPENsA Do PAgAmENTo DE 
TAXA DEvIDA PELo LICENCIAmENTo DA 
oCUPAçÃo Do EsPAço PÚBLICo, No moN-
TANTE gLoBAL DE €1.074,60 (mIL E sETENTA 
E QUATro EUros E sEssENTA CÊNTImos), 
ProC. 69/16 – PL – UNIÃo DE FrEgUEsIAs DE 
mAFAmUDE E vILAr Do PArAÍso, soLICITA-
Do Por CoNsTrUçÕEs hENrIQUE DIAs, LDA
EDoC/2018/61362
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 53, 
apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
2018.10.09”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
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tos a favor do Ps e 1 abstenção do PPD/PsD.
CDs-PP, aprovar o pedido de dispensa em 
50% do pagamento de taxa devida pelo licen-
ciamento da ocupação do espaço público, no 
montante global de €1.074,60 (mil e setenta 
e quatro euros e sessenta cêntimos), solicita-
do por Construções henrique Dias, Lda.- Proc. 
69/16 – PL, União de Freguesias de mafamude e 
vilar do Paraíso, nos termos informados.
o senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
moura reentrou na presente reunião de Câmara.

ÁGuAS DE GAIA, EM,SA
ProPosTA DE TArIFÁrIo DE ÁgUA, DE sA-
NEAmENTo E DE rEsÍDUos sÓLIDos UrBA-
Nos PArA o ANo DE 2019
EDoC/2018/61725
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 54, 
apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
2018.10.10”
o senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues disse ser uma propos-
ta de manutenção integral de todos os valores 
relativamente ao ano 2018. Que esta proposta, 
sustenta-se em dois pressupostos: primeiro, ao 
manter os valores de 2018, está-se a reduzir os 
mesmos, porque na verdade, a Câmara está a 
projetar a inflação no novo tarifário. Em segun-
do lugar, porque, como já é público, o municí-
pio optou por, depois do plano de saneamento 
financeiro, definir como alvo prioritário da sua 
política fiscal, a retirada da taxa de resíduos só-
lidos da fatura de água aos  munícipes de gaia. 
Que podia-se ter optado por uma diminuição 
radical do ImI e está-se a falar de uma diminui-
ção que pode superar os 4 milhões de euros 
a 5 milhões de euros; podia-se ter optado por 
uma redução do Irs, podia-se ter optado por 
várias coisas, mas, a 1ª prioridade é a água. Que 
o ImI e o Irs são taxas para quem tem proprie-
dades, para quem já tem um património e a 
água repercute-se em primeiro lugar em todos 
os cidadãos, em todas as famílias, benefician-
do aqueles que vivem, por exemplo, em casas 
arrendadas, que nunca beneficiariam de uma 
redução do ImI e que beneficiarão de uma re-
tirada da taxa de resíduos sólidos da fatura de 
água. Porquê a saída da taxa de resíduos sóli-

dos da fatura de água, em 2019? Porque quer a 
Câmara quer as Águas de gaia foram deixadas 
numa situação muito penosa e, no ponto de vis-
ta financeiro, as Águas de gaia têm um proces-
so de reestruturação financeira, no valor de 49 
milhões de euros, e só no fim do 1º semestre de 
2019 é que a Câmara tem margem para mexer 
no tarifário, porque a manutenção do tarifário 
é uma condição sine qua non da própria rees-
truturação. No que diz respeito ao ImI, disse ser 
verdade que o município vai propor uma redu-
ção do ImI para 2019, mas não é isso que se está 
a votar, pois essa proposta será analisada no dia 
da discussão e votação do Plano e orçamento 
para 2019. Que aquilo que hoje é presente, é 
o último tarifário, esperando que as coisas cor-
ram bem quer para as empresas quer para as 
famílias e em meados de 2019 será erradicado 
de vez a taxa de resíduos sólidos, da fatura da 
água. Assim à medida que a Câmara ou as em-
presas municipais passam ao “verde”, isso se 
traduzirá na vida das pessoas.
o senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro perguntou se a parte que vai ser assu-
mida pela Câmara, deixará de constar na fatura 
do contribuinte. 
o senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues confirmou dizendo 
que o que vamos fazer é internalizar na Câma-
ra municipal o custo dos resíduos sólidos, total 
ou parcial, porque há custos de resíduos sólidos 
que não estão nas Águas de gaia e que dizem 
respeito a momentos concretos ou sazonais da 
nossa vida coletiva, nomeadamente, o caso da 
limpeza das praias, por exemplo, que é assumi-
da pelo município, pelo que, já está internaliza-
do. Que aquilo que a Câmara vai internalizar é o 
custo com os resíduos sólidos, que imputa tam-
bém à fatura da água, por isso, só nos finais de 
2019 ou 2020, porque é obrigatório enviar para 
o BPI, para o consórcio bancário que fez a rees-
truturação financeira, o contrato-programa da 
Câmara com a empresa municipal. Que nesse 
contrato-programa, o montante é de 300.000 
euros, porque corresponde basicamente a uma 
comparticipação que já contempla uma receita 
própria das Águas de gaia, no valor de cerca de 
4 milhões de euros, resultantes da taxa que está 
imputada à fatura. Que vai haver duas reduções 
na fatura e os gaienses vão sentir a diferença, 
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porque o IvA da fatura imputa ao valor da água 
e ao valor dos resíduos. Que se o senhor verea-
dor retirar os resíduos da fatura, o valor que pa-
gava de IvA que é uma parte da fatura própria, 
vai deixar de o pagar e o valor desce, porque 
vai deixar de pagar os resíduos e só paga o IvA 
relativo ao consumo de água. Que a Câmara 
não está a prever nenhuma flutuação muito sig-
nificativa dos montantes do custo dos metros 
cúbicos de água, pelo que, disse admitir que 
também aí não há novidades. Que se pretende 
acabar de vez com esta situação inacreditável, 
que é a situação de sentir-se que a fatura da 
água serve de alfobre para as receitas da Câma-
ra. Que, se um dia o país resolver, como já acon-
tece noutros países da Europa, cobrar uma taxa 
qualquer de resíduos sólidos, pois que a crie e 
que não utilize a fatura da água e, sobretudo, 
que não se crie esta injustiça dos cidadãos es-
tarem a pagar a fatura da água, em função do 
lixo. Disse que a Câmara está a assumir esta al-
teração, que é uma alteração de “dinheiro vivo” 
e que, desde o mês passado, terá solicitado que 
passassem a contabilizar os custos dos consu-
mos de água, não em metros cúbicos, mas em 
litros, porque é a maneira das pessoas saberem 
o que estão a gastar. Que simultaneamente se-
rão feitas ações de sensibilização para a pou-
pança de água. Disse ser evidente que se pode 
dizer que a Câmara está a fazer mal, porque está 
a abdicar de receita, mas o que entende é que 
está-se a devolver aquilo que, noutros tempos, 
foi tirado do bolso dos cidadãos e, nesta fase, a 
Câmara tem todas as razões para assumir esta 
despesa. Que o objetivo da Câmara é começar 
a trabalhar já para o novo modelo de recolha 
e tratamento de resíduos sólidos, porque, terá 
menos despesa se se comportar devidamente. 
Que a Câmara pretende retirar este pagamento 
da responsabilidade dos munícipes e que pas-
sem a ter um comportamento mais adequado, 
do ponto de vista ambiental, nomeadamente, 
educação ambiental, pedagogia e sensibiliza-
ção para a triagem e reciclagem, etc. Que o 
processo desenvolve-se em duas etapas, por-
que a Câmara tem um contrato de financiamen-
to com um consórcio liderado pelo BPI, ou seja, 
um plano de saneamento financeiro e quando 
esse plano for levantado, a Câmara ajustará os 
seus comportamentos fiscais na vida dos cida-

dãos. Que, no caso das Águas de gaia, quando 
o plano de reestruturação financeira for levan-
tado, o que acontecerá em princípio a meados 
de 2019, será repercutido no bolso de cada um 
dos cidadãos. 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a proposta de Tarifário de Água, de sa-
neamento e de resíduos sólidos Urbanos, para 
o ano de 2019, nos termos informados.

GAIurb – urbANISMO E HAbItAÇÃO, E.M.
DEsPEJo DE FErNANDo JorgE rIBEIro mA-
gALhÃEs, ArrENDATÁrIo DA hABITAçÃo 
sITA NA rUA hErÓIs Do ULTrAmAr, BLoCo 
2 Nº 63 – 1º DTo – FrEgUEsIA DE CANIDELo – 
rETIFICAçÃo DA DELIBErAçÃo DE CâmArA 
mUNICIPAL DE 03.09.2018
EDoC/2018/61859
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 55, 
apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
2018.10.10”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, re-
tificar a deliberação da Câmara municipal de 
03.09.2018 e aprovar o despejo de Fernando 
Jorge ribeiro magalhães, arrendatário da habi-
tação sita na rua heróis do Ultramar, Bloco 2 nº 
63 – 1º Dto, freguesia de Canidelo, nos termos 
da informação nº 31.18.DAJ.hAB e respetivo re-
latório final, bem como, subsequentemente, o 
realojamento da restante família, nos termos da 
proposta nº 34.18.DAJ.hAB.

DIVErSOS
ProPosTA DE ProrrogAçÃo Do rEgImE 
EXCECIoNAL DE TÁXIs PArA 2018
EDoC/2018/28838
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 56, 
apenas no original.
Despacho do sr. Presidente: “Aprovo. À Câma-
ra, para ratificar. 2018.10.10”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, rati-
ficar o despacho do sr. Presidente datado de 
10.10.2018 que aprovou a fixação, a título exce-
cional, entre os dias 7 de outubro de 2018 e 31 
de dezembro de 2018, de um regime de estacio-
namento diferente do vigente, ou seja, o regime 
livre, nos termos da proposta apresentada.
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o senhor vereador, Dr. José guilherme saraiva 
de oliveira Aguiar ausentou-se da presente reu-
nião de Câmara.
ACorDo soBrE FUTUrA UNIDADE DE EXE-
CUçÃo QUE vIABILIZArÁ A CoNsTrUçÃo 
Do CENTro CULTUrAL E DE CoNgrEssos 
DE vILA NovA DE gAIA
Despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
2018.10.10”
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 57, 
apenas no original.
o senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues disse que o municí-
pio vai ter no concelho um centro cultural e de 
congressos. Que há cerca de 2 anos, a Câmara 
anda a fazer todo o tipo de estudos sobre a lo-
calização, sobre o modelo do centro e sobre o 
modelo de gestão. Que se estabilizou o seguin-
te: a Câmara pretende um centro cultural e de 
congressos junto do metro; um centro cultural 
e de congressos que dinamize um novo pólo de 
crescimento no concelho e um centro cultural e 
de congressos para 2.500 pessoas. Que trata-
-se, no fundo, de ter um equipamento que res-
ponde a duas coisas: Primeiro, os eventos do 
município. Lembrou que existem gaienses que 
enchem o Europarque, com as suas iniciativas, 
pelo que, é necessário um centro de congres-
sos para as iniciativas de gaia, para a criação 
da programação cultural e de eventos do muni-
cípio. Que a questão foi discutida, no âmbito da 
frente Atlântica, ainda no tempo do Presidente 
guilherme Pinto e agora do presidente rui mo-
reira e ficou entendida como sendo uma espé-
cie de especialização funcional dos municípios, 
ou seja, o Porto muito especializado nos gran-
des eventos, com o pavilhão rosa mota; mato-
sinhos, especializado nas grandes feiras inter-
nacionais, com a Exponor e vila Nova de gaia 
especializada nos grandes congressos acadé-
micos ou empresariais, com o Centro Cultural e 
de congressos. Trata-se por isso de um centro 
que não visa substituir nada, porque não com-
pete com Alfândega nem com a Exponor nem 
com o Europarque, mas cria, em vila Nova de 
gaia, uma grande possibilidade de se passar a 
usufruir, além do turismo de curta duração, do 
turismo académico, de turismo económico, que 
resulta da atividade turística que se faz a propó-

sito e em torno dos grandes eventos nacionais 
e internacionais, ao exemplo da FIL ou do cen-
tro de congressos do Estoril. Que existia duas 
opções para o presente processo. A primeira 
opção, seria adquirir um terreno ou ter uma 
parceria para um terreno e avançar para uma 
construção que ronda valores na ordem dos 8 a 
10 milhões de euros e seria um equipamento do 
município. Que isso implicaria que o município 
tinha que ter 8 a 10 milhões de euros; implicaria 
um processo duro de negociação de um terre-
no, que se sabe perfeitamente que, a partir do 
momento em que se anuncia uma localização 
privilegiada para um projeto destes, o terreno 
aumenta logo de preço, portanto, a Câmara, in-
diretamente, estaria a contribuir para a espe-
culação imobiliária. A segunda opção, é aquela 
que a Câmara acabou por assumir, ou seja, uma 
unidade de execução de um terreno, de um ou 
mais proprietários, em que o município permite 
a construção de habitação ou serviços, um ho-
tel, por exemplo, que é o que se pretende para 
o local, porque complementarmente ao Centro 
de Congressos faz sentido ter um hotel em con-
dições. Que é uma unidade de execução onde o 
município dá duas coisas: dá a transferência da 
capacidade construtiva que estava no terreno 
do Centro de Congressos para o terreno onde 
vai ser construído o suporte hotel, habitação ou 
as duas de apoio ao Centro de Congressos e a 
isenção de taxas e licenças municipais. Que se 
está a falar de muito dinheiro, porque as taxas 
e isenções municipais não são um capricho do 
município nem são uma prática cega, são uma 
forma de atratividade, porque se alguém cons-
trói um prédio e esse prédio tem 100.000 euros 
de taxas e se a Câmara isentar em 100.000 eu-
ros, quer dizer que a Câmara está a apoiar em 
100.000 euros. Que aquilo que a Câmara está 
a dizer a um proprietário de um terreno destes 
e a um consórcio destes, é que está disponí-
vel para isentar as taxas, como forma de com-
participação no Centro de Congressos. Que se 
passa a ter um centro de congressos construído 
sem investimento municipal, que ao fim de 25 
anos, é da Câmara e que, durante os 25 anos, a 
Câmara o pode utilizar para as suas iniciativas e 
para as iniciativas da comunidade dos seus par-
ceiros. Que a gestão, o modelo de gestão e a 
rentabilização são da responsabilidade do con-
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sórcio, com o acompanhamento da Câmara, no 
sentido de adquirir o know how para o efeito. 
Que a Câmara abdicou de pagar, de construir 
o seu centro de congressos e exigiu um cen-
tro de congresso a um privado, exigiu que um 
privado pague, e em contrapartida, a Câmara 
dá a transferência de capacidade construtiva e 
taxas. Que foi a solução que se encontrou, com 
a expectativa de que este acordo seja assina-
do ainda esta semana, se for hoje aprovado e, 
ainda esta semana, os trabalhos preparatórios 
do projeto serão iniciados no imediato, não ha-
vendo nenhum momento de anúncio, porque 
o momento de anúncio é a reunião de câmara. 
Que a partir do momento em que seja aprova-
do, o documento será assinado pelo Presidente 
da Câmara e pelo privado. 
o senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
moura disse tratar-se de uma obra absoluta-
mente dispensável e que o tempo se encarre-
gará de o comprovar. Que a reduzida utilização 
e as dificuldades de gestão dos três centros de 
congressos, situados num raio de 20 quilóme-
tros, Europarque, em santa maria da Feira, a Al-
fândega, no Porto e Exponor, em matosinhos, 
são um exemplo acabado de que esta opção 
poderá corresponder um investimento, cuja re-
lação custo/benefício seja demasiado onerosa, 
para vila Nova de gaia. No entanto, tratando-
-se de um facto consumado, disse que hoje é 
presente uma parceria público-privada, para 
construção e exploração do centro cultural e 
congressos de vila Nova de gaia, com a criação 
de uma unidade de execução, tendo por base 
uma solução urbanística de conjunto, articulada 
com a envolvente, enquadrada num regime de 
uso do solo e, por ser da iniciativa municipal, 
seja dispensado o pagamento de taxas muni-
cipais. Que basicamente, a empresa Águas de 
gaia irá ceder um terreno rústico para a refe-
rida operação de reparcelamento e, segundo 
o clausulado, uma empresa privada, nomea-
damente, as construções Pereira e Filhos Limi-
tada, para além das edificações que vierem a 
ser aprovadas, compromete-se a construir e a 
explorar o centro de congressos, com 2.500 lu-
gares, que cederá gratuitamente ao município 
e a construir um hotel com um mínimo de 200 
e máximo de 250 quartos. Que tratando-se de 
uma empresa com um capital social de 50.000 

euros e de uma obra anunciada de cerca de 12 
milhões, para além da construção do hotel, a 
câmara verificou a idoneidade financeira e a ca-
pacidade estrutural da empresa para alavancar 
um projeto desta envergadura?
o senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse que o senhor vereador 
costuma ser tão minucioso nas abordagens que 
faz e, desta vez, deixou passar uma coisa em 
branco, e pessoalmente percebe o porquê. Dis-
se que a empresa privada, como o senhor ve-
reador lhe chama, são os donos do terreno. Por 
que razão a câmara não escolheu uma empresa 
privada para a construção de congressos? A câ-
mara teve uma proposta de um dono do terreno 
que se propôs a construir um hotel, habitação 
e um centro de congressos, que ao fim de 25 
anos, ficam para a Câmara. Que se essa questão 
é importante, pessoalmente poderá  perguntar, 
porquê esta empresa privada e não outra,? Por-
que são eles os donos do terreno e questão da 
gestão não se põe. Que durante 25 anos, a ges-
tão não é da Câmara. Que percebe o que o se-
nhor vereador diz e não está a ser irónico. Que 
gerir o Centro de Congressos não é a mesma 
coisa que gerir o Cine Teatro Eduardo Brasão, 
mas há 30 anos atrás, ninguém imaginava que 
a Câmara municipal ia estar a gerir o auditório 
municipal com 300 e tal lugares mais o Teatro 
Almeida e sousa, o centro de congressos, etc 
e que estaria a gerir uma rede de equipamen-
tos desportivos brutal. Que a Câmara municipal 
tem ambição e não pensa “pequenino”, porque 
pensar “pequenino” é pensar que a Câmara se 
limita, ao longo de toda a vida, a gerir o Cine 
Teatro Eduardo Brasão. Que a Câmara pretende 
subir de escala e para subir de escala, também 
ninguém diria que a Câmara iria de hoje para 
amanhã, gerir uma incubadora espetacular e lá 
está a gerir a Inovagaia direta e indiretamente. 
Que a Câmara está a preparar-se, em 25 anos, 
para gerir um equipamento destes, que vai ser 
seu. Que a incapacidade de gestão não se põe, 
porque a Câmara não vai gerir de imediato só 
ao fim de 25 anos. Que relativamente à ques-
tão da concorrência, percebe o que o sr. ve-
reador diz, não percebe é a questão relativa ao 
raio dos 20 quilómetros. Que a Alfândega não 
concorre com a Câmara e não tem problemas 
de sustentabilidade, bem pelo contrário. Que 
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na Exponor, não há Centro de Congressos, há 
apenas uma sala grande e um auditório grande. 
Que em gondomar existe apenas um pequeno 
pavilhão de exposições. Que a Câmara preten-
de um centro de Congressos à Bercy, embora 
este se tenha especializado mais no desporto, 
mas tem um Centro de Congressos giro, onde 
a sorbonne faz muitos eventos. Disse que foi 
eleito para lutar por gaia e tem a  obrigação de 
criar um equipamento e lutar por ele e se tiver 
que lutar contra Alfândega ou contra o  Euro-
parque ou contra a Exponor e contra o pavilhão 
de gondomar, o fará, porque está-se num mer-
cado competitivo. Que este foi um dos projetos 
que acarinhou, foi um dos projetos que muita 
gente ridicularizou porque dizia que isso era 
impossível, é um projeto que vai ser feito e, o 
senhor vereador, numa perspetiva mais parti-
dária, compete-lhe dizer que isto não faz falta 
nenhuma. Pessoalmente entende ser necessário 
e se a Câmara tivesse que pagar 12 milhões para 
fazer o Centro de Congressos, pensaria duas 
vezes. Disse estar confiante e que todos terão 
orgulho no Centro de Congressos, o qual ficará 
a 3 minutos do metro, será um dinamizador da 
região e que será beneficiado com o facto de 
em gaia existir empresas como a Taylor’s, o sal-
vador Caetano, a Barbosa Almeida, a sogrape, 
etc, empresas que organizam anualmente en-
contros com mais de 1.500 funcionários e que 
organizam eventos internacionais. Disse que se 
tem de pensar no futuro e que não existem ris-
cos no imediato. Que relativamente à gestão, a 
Câmara participa mas não a assume.
o senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
moura disse pretender afastar qualquer questão 
ou algum anátema relativamente à questão do 
partido e posição política. Que não se lembra de 
alguém ter ridicularizado a proposta, pelo que, 
pessoalmente, vê a situação como uma priori-
dade de investimento e escolhas diferentes e o 
PsD tem uma opinião diferente. Que aquilo que 
referiu, não têm necessariamente a ver com o 
prejuízo que a Câmara vai causar aos outros 
centros de congressos ou aos outros espaços 
que existem. Que pessoalmente também foi 
eleito e o facto de estar na oposição também 
o obriga e tem o dever de estar ao lado dos 
interesses de gaia, pelo que, disse compreen-
der a situação e acompanha essa preocupação, 

mas, falou numa coisa muito objetiva que foi 
o custo/benefício. Que quando o sr. Presidente 
refere que não vai ser usado dinheiro do orça-
mento municipal, é verdade, mas o terreno das 
Águas de gaia custa muitos milhões de euros, 
se fosse vendido de outra maneira. Que é o ati-
vo da Câmara que está em causa. Que de fac-
to, a câmara não pode escolher o parceiro, mas 
tem que ter garantias para a construção e para 
o modelo de gestão e a sociedade em causa, 
teve pendente um processo de dissolução, que 
corre termos na Conservatória de registo Co-
mercial, sob o nº 255 de 2018. Que trata-se de 
um procedimento administrativo para liquida-
ção de uma sociedade, instaurado oficiosamen-
te pelo conservador, fundamentada no facto da 
sociedade em causa não ter procedido ao re-
gisto da prestação de contas, durante mais dois 
anos consecutivos, de acordo com o previsto 
no regime jurídico da dissolução e liquidação 
das entidades comerciais, aprovado pelo De-
creto-Lei 76/A de 2006, de 29 de março. Que, 
nestas circunstâncias, reiterou a pergunta: Qual 
é a garantia que a Câmara municipal tem para 
que o parceiro privado cumpra com o acordo 
hoje presente?
o senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse que o terreno é das 
Águas e continuará das Águas, não será ven-
dido e não é integralmente ocupado pelo Cen-
tro de congressos. Que é um terreno que nunca 
aceitaria vender e se há coisa que, em 5 anos, 
orgulha-se de fazer, é de comprar e não ven-
der património nem a fundos imobiliários nem 
a fundos fechados nem a fundos abertos. Que a 
Câmara municipal comprou a Cerâmica das De-
vesas, a estufa da Lavandeira em curso, o Teatro 
Almeida e sousa. relativamente à empresa dis-
se que a mesma aceita este acordo e se ela não 
tiver capacidade para fazer este investimento, 
o município não perde nada. Que não se está 
a falar do exemplo da Cimpor ou da vL9 ou da 
obra do areinho de oliveira do Douro ou de ou-
tras obras do género, em que se entregou obras 
a empresas falidas ou empresas em conflito e 
depois o município tem que as indemnizar. Que 
na presente situação não há risco. Que existe 
um terreno ao qual se acrescenta o das Águas 
de gaia e associa uma transferência de capa-
cidade de construção, isenta o pagamento de 
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taxas e licenças e a Câmara paga zero e passa 
a ter um equipamento de 12 milhões. Que se a 
empresa for insolvente, o terreno vai ao merca-
do e se isso acontecer a Câmara compra-o. Que 
se correr bem, correu bem para todos, se correr 
mal, corre mal para a empresa e a Câmara trata 
do assunto diretamente. Que se a câmara for 
“a jogo”,  comprando o terreno e montando a 
perequação para uma parceria público-privada, 
aí admite que a Câmara possa ter interesse em 
construir diretamente, porque aí vai construir 
com 8, 10 ou 12 milhões de euros, que vai anga-
riar da perequação. Disse que, neste momento, 
é um negócio bom para a Câmara, porque pas-
sa a ter um equipamento de 12 milhões e não 
paga nada e, daqui a 25 anos, esse equipamen-
to é municipal. Na situação hoje apresentada, 
a Câmara deixará de receber as taxas, que são 
muito menores do que o custo do centro de 
congressos e tem um equipamento que valerá 
muito mais, daqui a 25 anos. Que se a empre-
sa for fraca e se for à insolvência, se calhar um 
dia estaremos aqui a discutir a compra daquele 
terreno e aí sim, a Camará fará uma perequação 
e depois vende ao mercado, mas não é o caso 
e nem tem essa visão do município. Que se a 
empresa for a falência, o terreno vai a hasta pú-
blica por preços mais baixos do que os do mer-
cado e a Câmara compra o terreno. 
o senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro disse que o acordo permite a constru-
ção do hotel e o centro de congressos e, pelo 
que percebeu, a cedência é gratuita para a câ-
mara. Que leu uma noticia no JN, em que o sr. 
Presidente referia que, além de permitir a cons-
trução de prédios, a Câmara também pagaria 
um aluguer. 
o senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse que a noticia também 
referia que a Câmara iria lançar um concurso 
para o efeito e, pessoalmente, entende que 
deve ter induzido em erro o jornalista, porque 
disse que a Câmara ia abrir o procedimento e 
as pessoas quando pensam em procedimentos 
públicos municipais, pensam num concurso pú-
blico e não é um procedimento no sentido de 
um concurso. Disse ser um procedimento no 
sentido de uma perequação. Que quando a Câ-
mara quiser mais horas do que aquilo que está 
previsto no acordo, paga. relativamente aos 

prédios, disse que o senhor vereador está a fa-
lar apenas do terreno entre a frente da Assem-
bleia municipal (a carpintaria) e a frente à rua 
Daniel serrão. Que daí para baixo, o terreno é 
de outro privado, nomeadamente do BPI e vão 
nascer prédios. Disse ser sua expectativa que, 
com isto aprovado, o BPI venha a jogo e, daqui 
a 15 anos, o centro de congressos passe para a 
Câmara, não esperando pelos 25 anos, porque 
o BPI vai ajudar a pagar o centro de congres-
sos e a antecipação, com uma isenção de ta-
xas. Disse que o seu grande objetivo era que 
a Câmara conseguisse ali uma perequação, de 
uma ponta à outra do terreno, na parte que lhe 
diz respeito e conseguisse um hotel e o cen-
tro de congressos. Que o terreno adiante, tem 
prédios e por uma questão de clareza, há aqui 
um conjunto mais alargado que o mero centro 
de congressos que estava no PDm desde 2009. 
Que quem sabe se o BPI encontra aqui razões 
para vir “a jogo”, agora, pode o senhor verea-
dor perguntar porque é que a Câmara não vai 
ter com o BPI?. Não vai, porque se o fizer, o BPI 
pensa que está a fazer um favor a Câmara. Dis-
se que a Câmara resolve o assunto sozinha, vai 
juntar a benefício público e o benefício públi-
co é antecipar a posse do centro de congresso. 
relativamente à questão do aluguer, disse que 
se a Câmara tiver direito a 200 horas anuais, 
mas chega à conclusão que, entre o que a Câ-
mara precisa para si e o que a Câmara precisa 
para ceder às instituições, é insuficiente e ne-
cessita de 250 horas, paga as 50. Que se hou-
vesse um concurso para conceção, construção 
e exploração, aí sim tinha que ser um concurso 
publico. Que quando referiu que a Câmara ia 
abrir o procedimento, não estava a referir-se a 
um concurso. Que a Câmara vai abrir um acor-
do para iniciar o processo e não um concurso. 
Deliberação: Deliberado por maioria, por 8 vo-
tos a favor do Ps e 2 abstenções do PPD/PsD.
CDs-PP, aprovar o Acordo a celebrar entre as 
Construções Pereira e Filhos, Ld.ª, as Águas de 
gaia, Em, sA e o município de vila Nova de gaia 
para definição das obrigações das partes ou-
torgantes, na construção do futuro Centro Cul-
tural e de Congressos de vila Nova de gaia, nos 
termos apresentados.
o senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro ausentou-se da presente reunião de 
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Câmara.
Foi presente o rEsUmo DIÁrIo DE TEsoUrA-
rIA, que se anexa no final por fotocópia sob o 
nº 58, apenas  no original.
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
INTErvENçÕEs Dos sENhorEs mUNÍCIPEs
o senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues deu início à INTErvENçÃo 
Dos sENhorEs mUNÍCIPEs, verificando-se a 
presença dos seguintes munícipes, que usaram 
a palavra:
rAUL ALvEs Do CArmo - Disse residir na rua 
da Urtigueira, freguesia de Canelas e que des-
locou-se à câmara reclamando sobre a afluên-
cia de trânsito excessivo na rua onde mora e a 
falta de passeios para os peões e à limpeza da 
via e não obteve qualquer resposta. Questio-
nou a localização da central de betão da mota 
e Engil, na rua da Urtigueira, perguntando se 
está licenciada. referiu-se à conclusão das ca-
sas mortuárias em Canelas e da rua Delfim de 
Lima.
AvELINo DE soUZA LoUrENço – referiu-se 
à existência na rua João de Deus, nº 159, rés do 
chão, de um espaço para pintura e lavagem de 
carros  e à colocação de inibidores na via.
mArIA mANUELA mAChADo representante 
do condomínio do edifício sito na rua D. Pedro 
v – referiu-se ao lixo abundante existente num 
terreno junto ao prédio. Que terá apresentado 
um processo na Câmara com o nº 997/2018, 
apelando que a Câmara municipal analise a si-
tuação, porque proliferam ratos no local e in-
vadem o prédio e as garagens e é um perigo 
evidente para a propagação de incêndios, soli-
citando a limpeza do terreno.
JosÉ mANUEL moUrA representante do con-
domínio da Praceta Alferes Pereira – Disse que 
na praceta estacionam viaturas e devido ao nú-
mero exagerado de viaturas que lá estacionam 
a mesma está em risco de abater, existindo por 
baixo da mesma, uma garagem que comporta 
100 viaturas. Que terá comunicado a situação à 
PsP, à Câmara municipal, à Junta de Freguesia, 
à Proteção Civil e aos Bombeiros e até agora 
ninguém se interessou pelo assunto. 
mArIA FErNANDA CAsTro sANTos – re-
feriu-se aos eucaliptos existentes na rua onde 
mora, perguntando quando é que o proprietá-
rio ou a Câmara os vão podar.

o senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues relativamente à intervenção 
do sr. raul Alves do Carmo disse que o mesmo 
vive num concelho onde a criminalidade é míni-
ma, onde as crianças e jovens estudam e têm li-
vros e refeições escolares gratuitos, escolas com 
ótimas condições, quadros interativos, cheque 
material escolar, etc. Disse que se pudesse e se 
a lei estivesse ao seu lado, pagaria uma viagem 
ao estrangeiro a determinadas pessoas, porque 
só quando nos deslocámos ao estrangeiro, no-
meadamente, àqueles países que se julgam ma-
ravilhosos e toma-se a consciência da realidade 
local, acaba-se por reconhecer que em Portu-
gal vive-se bem. Que não existe nenhum país 
europeu com um serviço público de saúde e de 
educação ao nível do português. 
relativamente à intervenção do sr. Avelino de 
souza Lourenço disse que no final da reunião 
lhe entregará o documento da gaiurb, o qual 
explica tudo aquilo que está a ser feito. Que 
existe um problema legal que não pode ser ul-
trapassado, ou seja, a Câmara está a fazer dili-
gências de fiscalização e já foram instaurados 
dois autos, no sentido de se apurar a forma 
como a Câmara deve agir. 
relativamente à intervenção da sr.ª D. maria 
manuela machado disse que, este ano, a Câma-
ra tem andado numa pressão brutal, devido às 
limpezas de terrenos e ao pânico dos incêndios. 
Que quando se trata de terrenos particulares, 
há um processo jurídico prévio à possibilida-
de da Câmara entrar no terreno e, este ano, os 
serviços têm estado superaquecidos a tentar 
resolver os assuntos e nem sempre é possível 
resolvê-los no imediato, ora porque não é pos-
sível limpar todos os terrenos de privados que 
não os limpam ora porque os processos têm 
uma tramitação que, às vezes, é difícil, devido à 
dificuldade de encontrar os proprietários ou os 
herdeiros dos terrenos. Que o terreno em causa 
já sofreu a intervenção do município e estará 
agendada uma nova intervenção. Que enquan-
to não houver civismo por parte das pessoas, é 
difícil resolver problemas deste tipo 
No que diz respeito à intervenção do sr. José 
manuel moura disse tratar-se de um espaço 
privado, propriedade de um condomínio e que 
tem uso público. Que se a praceta aluir, o res-
ponsável é o condomínio e aquilo que a Câmara 
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vai fazer é uma vistoria ou uma fiscalização e 
quando fizer essa vistoria, emite um auto, dan-
do 30 dias ao condomínio para arranjar. Disse 
que nem sempre os interlocutores que a Câma-
ra tem, são compreensivos e os serviços ten-
tam gerir com equilíbrio. Que se a situação for 
formalizada desta maneira, a Câmara vai ter 
que agir e vai agir de forma coordenada com o 
condomínio, porque quer salvaguardar a segu-
rança pública. Que se tem de distinguir quando 
se trata de um privado, distinguir o que é o nos-
so auto de vistoria ou se for necessário fazer 
algum tipo de auditoria à qualidade do betão. 
Que o assunto tramitará e terá resposta, porque 
estes assuntos têm prioridade.
relativamente à intervenção da sr.ª D. maria 
Fernanda Castro santos disse que a Câmara fez 
uma vistoria ao local e foi feita uma notificação 
ao proprietário do terreno, no sentido do mes-
mo fazer a limpeza de parte do terreno. Que, 
sendo propriedades privadas, a Câmara não 
pode entrar no terreno, porque tem de cumprir 
a Lei e se houver perigo eminente, a Câmara 
age de forma imediata. 
E nada mais havendo a tratar, quando eram 18 
horas e 24 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, hermenegilda Cunha e silva , Diretora de 
Departamento de Administração geral e secre-
tária da presente reunião, a subscrevi.
o Presidente da Câmara, (Eduardo vítor rodri-
gues)

A.3. AtA N.º 21
rEUNIÃo EXTrAorDINÁrIA DA CâmArA 
rEALIZADA Nos PAços Do mUNICÍPIo DE 
vILA NovA DE gAIA Em 29 DE oUTUBro DE 
2018
PrEsENTEs:
- o senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues
- o senhor vereador, Eng.º Patrocínio miguel 

vieira de Azevedo
- A senhora vereadora, Dra. maria Elisa vieira 
da silva Cidade oliveira 
- o senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
moura
- o senhor vereador, Dr. José guilherme sarai-
va de oliveira Aguiar
- o senhor vereador, Dr. manuel António Cor-
reia monteiro
- A senhora vereadora, Engª. Paula Cristina 
martins Carvalhal
- o senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro
- o senhor vereador, Arq. José valentim Pinto 
miranda
- o senhor vereador, Dr. Elísio Ferreira Pinto
- A senhora vereadora, Dra. marina raquel Lo-
pes mendes Ascensão
PrEsIDIU À rEUNIÃo: 
o senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues
sECrETArIoU A rEUNIÃo: 
A senhora Diretora municipal de Administração 
e Finanças, Dra. manuela garrido
horA DA ABErTUrA: 15 horas 
horA DE ENCErrAmENTo: 17 horas e 30 mi-
nutos

PrESIDÊNCIA/VErEAÇÃO
AProvACÃo DEFINITIvA DA ATA N° 20 DA 
rEUNIÃo (PÚBLICA) DE CâmArA rEALIZA-
DA Em 15 DE oUTUBro 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 20 da reunião 
pública de Câmara, realizada no dia 15 de outu-
bro de 2018.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o mUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA 
E A AssoCIAçÃo ComErCIAL E INDUsTrIAL 
DE vILA NovA DE gAIA PArA APoIo FINAN-
CEIro No âmBITo Do ProgrAmA DE orNA-
mENTAçÃo E ILUmINAçÃo NATALÍCIA
EDoC/2018/63648
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
2, apenas no original.
o senhor vereador, Dr. José Joaquim Cance-
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la moura disse que o acordo é idêntico ao do 
ano passado, nomeadamente, o objeto e os 
arruamentos, mas há uma comparticipação fi-
nanceira de 33 mil euros, acrescido de IvA. Que 
parece indiciar que a razão do aumento dos en-
cargos tem a ver com a qualidade, pelo que, 
deixa esta questão. Disse que tendo em conta 
que este investimento pretende estar associa-
do ao incremento do comércio local, perguntou 
a quanto corresponde, em termos percentuais, 
a comparticipação da Câmara e qual a contri-
buição em recursos próprios da Associação Co-
mercial e Industrial de gaia. Que outra questão, 
que tem a ver com o modelo escolhido para a 
implementação do programa, a proposta não 
é acompanhada nem de orçamento nem de 
quaisquer outros documentos financeiros, que 
possam aferir sobre as vantagens de atingir a 
mesma finalidade, com este ou com outro for-
mato diferente. Perguntou quais as garantias 
que têm os gaienses, de que esta parceria, com 
a ACIgAIA, é a mais vantajosa, do que um pro-
cedimento concursal, com a mesma finalidade.
o senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues disse ficar mais caro 
este ano, porque além de em termos de qua-
lidade da iluminação, toda ela é composta por 
LED’s, pelo que, trata-se de um conjunto de es-
tratégias de iluminação quer ecoeficientes quer 
do ponto de vista de imagem e da qualidade 
cénica, muito mais agradável. Que a ACIgAIA 
não tem qualquer comparticipação, pois é uma 
comparticipação assumida pelo município. re-
lativamente ao formato optado por assumir, 
disse ser verdade que podia ser feito um pro-
cedimento concursal, mas a Câmara municipal 
resolveu entregar a quem sabe e a quem tem 
uma relação direta com os comerciantes e, ao 
mesmo tempo, capacitando a ACIgAIA e envol-
vendo-a neste processo. No que diz respeito ao 
orçamento, disse que o sr. vereador a qualquer 
momento pode pedi-lo, porque o protocolo as-
senta num orçamento fornecido pelas empre-
sas consultadas e que pode ser consultado.
o senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
moura solicitou que lhe fossem fornecidos os 
orçamentos apresentados pelas empresas.
o senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse que será solicitado à 
ACIgAIA.

Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do Ps e 2 abstenções do PPD/PsD-
-CDs.PP, aprovar o Acordo de Colaboração a 
celebrar entre o município de vila Nova de gaia 
e a Associação Comercial e Industrial de vila 
Nova de gaia, para apoio financeiro no âmbi-
to do programa de ornamentação e iluminação 
natalícia, no valor de € 335.000,00 (trezentos e 
trinta e cinco mil euros), acrescida de IvA, nos 
termos apresentados.
ProPosTA DE rEorgANIZAçÃo Dos sErvI-
ços mUNICIPAIs E mAPA DE PEssoAL
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
3, apenas no original.
o senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
moura apresentou a intervenção que a seguir 
se transcreve:
“ProPosTA DE rEorgANIZAçÃo Dos sEr-
vIços mUNICIPAIs
o PsD entende e concorda com a necessidade 
há muito sentida da Câmara municipal de gaia 
reorganizar os seus serviços, de rentabilizar os 
recursos disponíveis e de lhes conferir maior 
coordenação, eficácia e operacionalização por 
forma a melhor cumprir a sua missão de serviço 
público, centrada, naturalmente, a melhoria do 
bem-estar de todos os gaienses. 
Tal necessidade torna-se, aliás, agora mais pre-
mente face à necessidade de preparar a estru-
tura orgânica municipal para as novas responsa-
bilidades que lhe serão legalmente cometidas, 
a curto prazo, no quadro de desenvolvimento 
da nova lei quadro da transferência de compe-
tências.
Daí que não podíamos estar mais de acordo 
com os objetivos enunciados no preâmbulo 
desta proposta de reorganização dos serviços 
municipais.
Porém, analisando o conteúdo da proposta, 
verifica-se, lamentavelmente, que o mesmo não 
adere a tais objetivos. Trata-se, de resto, uma 
oportunidade perdida, como a seguir sintetica-
mente demonstrará.
Comparando com a estrutura nuclear atual-
mente em vigor, publicada há pouco mais de 
nove meses, verifica-se um aumento substan-
cial (em cerca de 20%) de cargos, dirigentes e 
de chefias intermédias. De um total de 57 uni-
dades orgânicas e subunidades, na atual estru-
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tura, passa-se para 69 da seguinte forma: mais 
uma direção, mais dois departamentos, mais 
três divisões, menos um gabinete é certo, mas, 
em contrapartida, com mais sete unidades de 
chefia intermédia.
Dir-se-ia que o número de direções municipais 
poderia até ser o agora indicado, ou até em 
número superior, em face da necessidade de 
cobrir um amplo leque de atribuições e novas 
competências municipais, responsabilidades 
estas que vão da área da ação social, da saúde 
e da cultura ao domínio, por exemplo, da ges-
tão das áreas portuário-marítimas.
Contudo, a Direção ora criada, a Direção mu-
nicipal da Presidência, nada tem que ver com 
tais necessidades, ficando vastos domínios de 
atuação municipal comprimidos em Direções 
como a Inclusão social ou das Infraestruturas e 
Espaços Públicos. 
Em contrapartida, esta nova Direção municipal, 
que se me assume graficamente no organogra-
ma, como órgão de staff e não on line, ao invés 
de agregar os departamentos que, pela sua na-
tureza transversal, poderiam estar diretamen-
te dependentes da Presidência (por exemplo 
auditoria, assuntos jurídicos, informática, entre 
outros) acaba por reunir divisões que concor-
rem com as funções próprias do gabinete de 
Apoio ao Presidente, ou de outros serviços, 
como a Divisão de relações Públicas e Agenda 
e a Divisão de relações Internacionais. 
Não se aproveita, pois, esta oportunidade de 
reorganização e de aumento do número de di-
reções municipais, nem para cobrir os diferentes 
domínios de atribuições e novas competências 
municipais, nem para diminuir estruturas e ní-
veis decisórios, mantendo-se, como regra, com 
toda a carga burocrática associada, a Direção, o 
Departamento e a Divisão (que aumentam até 
em número) nem se evita, tão-pouco, antes se 
agrava, a dispersão das funções ou competên-
cias por múltiplas unidades orgânicas, ao arre-
pio das boas regras de gestão e da lei. 
Esta proposta em síntese, não suportada, de 
resto, em qualquer estudo explicativo ou justifi-
cativo da sua racionalidade, constitui, por isso, 
no entender do PsD, uma oportunidade perdi-
da que se limita a aumentar despesa sem qual-
quer contrapartida em ganhos de eficácia e de 
eficiência. 

vila Nova de gaia, 29 de outubro de 2018.
o grupo dos vereadores do PsD”
o senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues disse que o sr. verea-
dor referiu, e muito bem, que este organograma 
padece de um problema de alguma dispersão 
de funções. Que também considerada ser um 
problema, porque, pessoalmente, é um centra-
lista e, por si, o presente organograma tinha a 
Presidência e depois todo o resto estaria sob a 
alçada da Presidência. Que foi assim durante 4 
anos, mas, agora, é verdade que se está a tentar 
dispersar um bocado mais, para dessa forma 
capacitar os serviços e envolver de uma forma 
mais direta, mais chefias. Disse associar-se à 
crítica feita pelo sr. vereador, porque, por si, o 
Presidente congregava tudo, porque dispersar 
estas questões, é dar poder a outras pessoas. 
Disse ser uma coisa que é difícil de entender, 
mas é o sinal dos tempos. Disse que, neste mo-
mento, tem-se um organograma que não pode 
ser confundido com o mapa de pessoal, e o que 
se está a aprovar é a reorganização do organo-
grama e o mapa de pessoal. Que o sr. verea-
dor deve ter visto que o mapa de pessoal não 
corresponde ao organograma, ou seja, cerca de 
apenas 20% do novo organograma é que vai 
ser preenchido, o que significa que metade do 
que diz, de facto, não corresponde à verdade, 
mas, pessoalmente, concorda com a questão 
da dispersão.  
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do Ps e 2 abstenções do PPD/PsD.
CDs-PP, aprovar a Estrutura Flexível e submeter 
a aprovação da Assembleia municipal a presen-
te proposta de Estrutura Nuclear da organiza-
ção dos serviços municipais, nos termos e para 
os efeitos previstos no artigo 6º, do Decreto-Lei 
nº 305/2009, de 23 de outubro.
mais foi deliberado submeter a conhecimento 
da Assembleia municipal a proposta da Estru-
tura Flexível dos serviços municipais.
ProPosTA DE FIXAçÃo DAs TAXAs DE DEr-
rAmA, PArA vIgorAr No ANo 2019
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
4, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente. “À Câmara. 
19.10.2018”
o senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
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moura apresentou a intervenção que a seguir 
se transcreve:
“Derrama para 2019
Incidindo a taxa de derrama sobre o lucro tri-
butável sujeito e não isento de imposto sobre 
o rendimento de pessoas coletivas (IrC), jul-
gamos ser importante utilizar este instrumento 
como forma de fidelizar incentivar o tecido em-
presarial a fixar-se no concelho de gaia. 
múltiplos exemplos de concelhos com elevado 
potencial empresarial, como é o caso da maia, 
vila Nova de Famalicão, vale de Cambra, são 
João da madeira, entre outros, que ao aposta-
rem forte numa política de incentivos empresa-
riais, através de vários instrumentos, entre ou-
tros a derrama, se orgulham hoje de possuir um 
tecido empresarial forte e coeso, capaz de ge-
rar emprego, receita e estabilidade para esses 
concelhos. Adicionalmente, hoje é matéria con-
sensual a necessidade de redução da fiscalida-
de aplicável às nossas empresas no sentido de 
lhes proporcionar maior competitividade, para 
poderem enfrentar nas melhores condições, os 
mercados, em particular, os externos.
sendo o concelho de gaia, um concelho onde 
maioritariamente o tecido empresarial é consti-
tuído por micro, pequenas e médias empresas, 
é importante criar incentivos e benefícios fis-
cais para estas empresas, onde muitas vezes, 
qualquer redução de encargos, por mais dimi-
nuta que seja, pode fazer toda a diferença. 
sendo gaia um concelho onde o desemprego 
nos últimos anos atingiu valores muito acima 
da média nacional, também é importante olhar 
para aqueles que querendo regressar ao mer-
cado de trabalho, optaram por criar a sua pró-
pria empresa, por exemplo, com o incentivo da 
atribuição antecipada do seu próprio subsídio 
desemprego, pago de uma só vez.
É para estas microempresas, que também de-
vemos dedicar particular atenção, tornando 
gaia num concelho atrativo. 
Por outro lado, também as empresas de grande 
dimensão do nosso concelho poderão ganhar 
escala com a redução da taxa de derrama, por-
que a diminuição deste encargos lhes permite 
a obtenção de recursos financeiros adicionais, 
a partir do lucro tributável sobre o qual incide 
esta taxa de derrama .
Nestes termos, e em alternativa a proposta que 

nos é presente, que em nada altera as taxas em 
vigor, o grupo de vereadores do PsD propõe 
que:
1. De acordo com o nº 1 e nº 10 do artigo 18º da 
Lei nº 73/2013, de 3 de setembro, que aprovou 
o regime Financeiro das Autarquias Locais, seja 
fixada a taxa de derrama nos termos seguintes:
a) 1,20% para as empresas com volume de ne-
gócios superior a 150 mil euros;
b) isenção da tributação de derrama para as 
empresas com volume de negócios até 150 mil 
euros;
c) isenção da tributação de derrama durante 
3 anos para as empresas que se fixem no con-
celho em 2019, desde que criem e mantenham 
durante esse período, pelo menos um posto de 
trabalho, caso seja microempresa, com 5 ou 
mais postos de trabalho, caso seja uma PmE;
d) isenção da tributação da derrama durante 3 
anos, para as empresas que transfiram durante 
o ano de 2019 a sua sede social que a sua dire-
ção efetiva para o concelho de gaia e aí perma-
neçam por um período nunca inferior a 5 anos. 
2. Que o produto da cobrança do imposto seja 
afeto, no ano 2019, ao financiamento dos inves-
timentos que constarão no plano plurianual de 
investimentos e orçamento para esse ano. 
vila Nova de gaia, 29 de outubro de 2018.
o grupo de vereadores do PsD”
o senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues referiu-se a duas notas, uma 
delas metodológica, que o impede de pôr à 
votação a proposta do senhor vereador. Que 
a 1ª nota, de caráter conceptual, as microem-
presas e as sTArT UP’s, podem significar o 
desempregado que recebe o subsídio de uma 
vez só e que avança com a sua empresa e que 
está, por natureza, isenta, porque faz parte do 
3º tópico e da 3ª alínea, do ponto 1, ou seja, a 
isenção durante um ano para empresas que se 
fixem no concelho e criem, pelo menos, duran-
te esse período, 5 ou mais postos de trabalho. 
Perguntou ao senhor vereador, nos últimos 16 
anos da vigência do PsD/CDs, quantas vezes a 
derrama esteve abaixo destes os limites? Nun-
ca! Que percebe que o sr. vereador estando na 
oposição, torna-se fácil propor todo o tipo de 
reduções. Que a única coisa que pessoalmente 
pede, é que o senhor vereador, 48 horas antes, 
envie a sua proposta e a mesma será colocada 
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a discussão e a votação. Que como o sr. ve-
reador deve perceber, quando se trata de pro-
postas com consequências financeiras, têm que 
ser estudadas antes de ser votadas, sob pena 
de ou juridicamente ou financeiramente não se-
rem viáveis. Disse que estas taxas obedeceram 
a uma abordagem económica e a uma aborda-
gem de sustentabilidade, mas terá todo o gosto 
em agendar pontos desde que o sr. vereador 
respeite a Lei e o regimento. 
Deliberação: Deliberado por maioria, 9 votos a 
favor do Ps e 2 votos contra do PPD/PsD.CDs-
-PP, aprovar e submeter à Assembleia munici-
pal, de acordo com a alínea ccc), do nº 1, do arti-
go 33º e alínea d), do nº 1, do artigo 25º, ambos 
do rJAJ, para aprovação por este órgão delibe-
rativo, a fixação das taxas de Derrama, sobre o 
lucro tributável sujeito e não isento de imposto 
sobre o rendimento de pessoas coletivas (IrC), 
no exercício de 2017, nas seguintes condições:
1. De acordo com o nº 1 e 10 do artigo 18º da Lei 
73/2013, de 3 de setembro (regime Financeiro 
das Autarquias Locais), com as alterações in-
troduzidas pela Lei nº 82-D/2014, de 31 de de-
zembro, seja fixada a taxa de derrama nos se-
guintes valores:
- 1,5% para empresas com um volume de negó-
cios superior a € 150.000;
- 1,25% para empresas com um volume de ne-
gócios até € 150.000;
- Isenção, durante 1 ano; para empresas que se 
fixem no concelho em 2019 e desde que criem 
e mantenham durante esse período, cinco ou 
mais postos de trabalho.
2. Que o produto da sua cobrança seja afeto, 
no ano de 2019, ao financiamento dos investi-
mentos, que constarão do Plano Plurianual de 
Investimentos e orçamento para esse ano.
ProPosTA DE FIXAçÃo DA TAXA DE ImPos-
To mUNICIPAL DE ImÓvEIs, PArA vIgorAr 
No ANo 2019
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
5, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente. “À Câmara. 
19.10.2018”
o senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro fez a intervenção que a seguir se trans-
creve:
“ProPosTA TAXA DE ImI – ImPosTo mUNICI-

PAL soBrE ImÓvEIs PArA 2019
Para o ano 2019, a proposta que nos é presente, 
aponta para uma redução da taxa de ImI para 
prédios urbanos de 0,44% para 0,43%, que se 
traduz em termos percentuais numa diminuição 
de cerca de 2%.
significa isto, na prática, e tomando como exem-
plo, um prédio urbano avaliado em 100.000 eu-
ros, que um gaiense proprietário dum imóvel 
deste valor, no ano de 2019, em vez de 440 eu-
ros de ImI, passará a pagar 430 euros, ou seja 
menos 10 euros por ano, o equivalente a uma 
poupança mensal de 83 cêntimos.
gaia tem sido ao longo dos últimos anos, um 
dos municípios da Área metropolitana do Porto 
a praticar das mais elevadas taxas de ImI, senão 
mesmo a mais elevada em 2018, com 0,44%, 
não acompanhando outros exemplos tão pró-
ximos, como é o caso do Porto, que tem apos-
tado numa redução significativa deste imposto, 
daí resultando um benefício claro em termos 
de poupança fiscal e consequente aumento de 
rendimento disponível. 
sendo a taxa de ImI em 2018 de 0,32% no Porto, 
0,35% em gondomar, 0,49% em valongo, 0,39% 
na maia e 0,40% em matosinhos, torna-se difícil 
perceber as razões pelas quais gaia continua a 
apostar numa taxa de ImI tão alta, penalizando 
de uma forma injusta todos os gaienses e crian-
do condições penalizadoras para quem preten-
de investir no mercado imobiliário do concelho. 
Justifica-se, pois, uma redução na taxa do ImI 
em vigor que atualmente é de 0,44% e que, face 
à taxa média de ImI que se verifica atualmen-
te na Área metropolitana do Porto, de 0,393%, 
está mais de 10% acima desta.
Independentemente da redução da taxa que 
aqui propomos, justifica-se também um apoio 
mais direcionado às famílias, com a implemen-
tação, a curto prazo, do ImI Familiar, que sen-
do um benefício relativamente recente e que é 
atribuído às famílias que tenham, pelo menos 
um filho dependente a seu cargo, mereceu já o 
apoio e a sua aplicação prática em mais de 220 
dos 308 municípios nacionais, o que representa 
uma adesão superior a 70%.
municípios como Braga, com uma taxa de ImI 
em 2018 de 0,35%, viseu com uma taxa de ImI 
30%, Póvoa de varzim, com uma taxa de ImI de 
30%, guimarães, com uma taxa  de ImI de 35%, 
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entre muitos outros, são alguns dos exemplos 
onde estas boas práticas que têm sido adota-
das com sucesso.
os descontos concedidos ao abrigo deste ImI 
Familiar, variando em 2018, entre os 20 euros 
para uma família que tenha um único filho de-
pendente a seu cargo e os 70 euros, para as fa-
mílias com 3 ou mais filhos, lançamos desde já 
o repto para que seja elaborado, já no próximo 
ano, um levantamento do número de famílias 
residentes em gaia em condições de poderem 
aceder a este benefício, no sentido de quantifi-
car o valor desta redução, para poderem bene-
ficiar deste agravamento fiscal, que nos parece 
justo.
Em gaia e infelizmente para os gaienses, maio-
ritariamente incluídos na chamada classe mé-
dia, onde a poupança fiscal tem redobrada 
importância, não vai ser possível, de novo, em 
2019, sentir este efeito, tendo em conta que a 
proposta agora apresentada, corresponde a 
uma quase nula poupança fiscal para os pro-
prietários.
Aliás, esta estratégia de reduções residuais da 
taxa do ImI, é já prática corrente da maioria so-
cialista e apenas tem servido de “slogan” pro-
paganda política, dado que em termos práticos 
em pouco ou nada beneficia os gaienses que, 
desde 2013 até 2018,  apenas viram reduzir a 
sua taxa de ImI de 0,475% para 0,44%, equiva-
lente uns parcos e injustificados 7%. 
Esta proposta, não indo ao encontro dos an-
seios dos gaienses, que estamos certos, dese-
jariam uma maior redução da taxa do ImI, vem 
assim cavar e acentuar as desigualdades atual-
mente existentes nesta matéria entre o conce-
lho de gaia e os seus vizinhos, gerando impos-
tos diferenciados e penalizadores, capazes de 
influenciar negativamente a decisão de compra 
de quem eventualmente estivesse a ponderar 
adquirir casa, para simplesmente investir ou até 
vir residir para o concelho de gaia.
Também não deve ser ignorada a evolução alta-
mente positiva e crescente da conjuntura imo-
biliária e em particular no grande Porto, que 
associada ao clima de recuperação económica, 
tem a capacidade para gerar acréscimos mui-
to significativos em termos de receitas de ImI 
e também de ImT, que em muito podem com-
pensar uma maior redução da taxa de ImI, que 

o executivo propõe para 2019. 
Adicionalmente, importa referir que a Proposta 
de Lei do orçamento de Estado para 2019 pre-
vê uma autorização legislativa que poderá vir a 
ter um impacto significativo no setor e conse-
quentemente nas receitas do ImI. Esta reporta 
à alteração das regras para a classificação dos 
prédios urbanos ou frações autónomas como 
devolutos, introduzindo o conceito de “zona de 
pressão urbanística”. Neste âmbito, prevê-se 
que os municípios possam proceder ao agra-
vamento da taxa de ImI aplicável a prédios ur-
banos ou frações autónomas que se encontrem 
devolutos há mais de dois anos, localizados em 
zonas de pressão urbanística, elevando-a ao 
sêxtuplo e prevendo ainda um aumento de 10% 
em cada ano subsequente, com um limite máxi-
mo de 12 vezes. 
Nestes termos, o grupo de vereadores do PsD 
propõe:
1- Que a Câmara municipal de gaia delibere, re-
duzir em cerca de 9% a taxa de ImI para 2019, 
alterando a base da taxa atual de 0,44%, para 
0,40%, aplicável a prédios urbanos contempla-
dos na alínea c), nº 1, do artigo 112º, do CImI.
2- Nos termos e para efeitos do disposto no nº 8, 
do citado artigo 112º, do CImI, fixar a majoração 
de 30% sobre a taxa aplicável a prédios urba-
nos (prédios e terrenos) degradados ou aban-
donados, considerando-se como tais todos os 
imóveis relativamente aos quais, nos temos da 
legislação administrativa em vigor, tenham sido 
ordenados pela Câmara, obras de conservação 
ou beneficiação, por fazerem perigar a segu-
rança de pessoas e bens.
3- Nos termos e para efeitos do disposto no nº 
9, do artigo 112º, do CImI, fixar a majoração de 
50% sobre a taxa aplicável aos prédios rústicos 
com áreas florestais que se encontrem em si-
tuação de abandono, entendido nos termos no 
nº 10 do mesmo artigo. 
vila Nova de gaia, 29 de outubro de 2018.
os vereadores do PsD”
o senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse que haverá um erro 
de cálculo nas palavras do sr. vereador, isto é, 
em gondomar, de facto, a taxa de ImI é 0.42 e 
o senhor vereador terá feito uma média entre 
o 0.42 da zona urbana e 3 freguesias que têm 
0.37, mas isso não pode ser.  Que o ImI é pos-
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sível de calcular por freguesia e em gondomar, 
de facto, é 0.42, pelo que, aquilo que o sr. ve-
reador referiu, não está certo. Que o senhor ve-
reador diz e é verdade, que a Póvoa de varzim e 
o Porto têm um limite mínimo, mas isso aconte-
ce porque o município da Póvoa de varzim teve 
uma gestão, do ponto de vista desenvolvimen-
tista e financeiro, muito exemplar e, no caso do 
Porto, o Dr. rui rio deixou a câmara bem. Que 
em gaia, a Câmara ficou nos limites da falência 
e teve de pagar as dívidas que o PsD deixou. 
Que durante os 16 anos, em que o PsD esteve 
na Câmara, sempre aprovou a taxa máxima de 
ImI.  Disse lamentar que, agora, o PsD se tenha 
reconfigurado em grandes arautos do apoio so-
cial, através do ImI. Que ambos têm a mesma 
preocupação, mas têm instrumentos diferentes, 
ou seja, o senhor vereador acha que com o ImI, 
a Câmara faz justiça social às classes médias. 
Pessoalmente não acha, ou seja, quem paga o 
ImI são as famílias que têm uma propriedade 
e prefere acabar com a pouca vergonha que a 
Câmara do PsD criou, que foi a taxa de resíduos 
sólidos, que faz com que uma família gaste 7 
euros e meio de água e paga 30 euros de fatu-
ra, porque aí tantos os pobres, como as classes 
médias e como os ricos, gastam água e aí a Câ-
mara tem a possibilidade de fazer uma verda-
deira discriminação aos mais pobres. No que diz 
respeito ao ImI, como os pobres não são conhe-
cidos por serem grandes proprietários, quan-
do se está a baixar o ImI, está-se a beneficiar a 
classe média, os bancos e os fundos e os mais 
ricos. Que entende que o ImI pode e deve ser 
reduzido na estratégia hoje apresentada, que é 
bem mais ambiciosa do que a apresentada pelo 
PsD que, durante 16 anos, não reduziram nada, 
e resolver o problema da fatura de água, pelo 
que, será uma solução mais equilibrada. Disse 
compreender o conceito do senhor vereador, 
que é beneficiar as classes médias, criar medi-
das de incentivo e de benefício fiscal aos mais 
desfavorecidos e, pessoalmente, entende que é 
possível compatibilizar uma redução progressi-
va do ImI, e, ao mesmo tempo, fazer a colmata-
ção desta política fiscal com a fatura da água, 
que me parece ser claramente a questão funda-
mental. sugeriu a análise da lista dos benefícios 
que existem em vila Nova de gaia e criados nos 
últimos 5 anos, por exemplo, nas escolas ou na 

ação social e comparar com outros concelhos 
e analisar quantos concelhos têm programas 
de estágios profissionais remunerados; quantos 
concelhos têm programas de arrendamento; 
quantos concelhos têm um programa de ação 
social escolar fortalecido como o existente em 
gaia e quantos concelhos fazem isenções a em-
presas para a localização empresarial. Disse ser 
importante referir isto porque, das duas, uma, 
ou se entra numa diatribe neo-liberal em que se 
reduzem os impostos para se reduzir o peso do 
Estado e se deixam os cidadãos ao seu cuidado 
ou então se entra num processo de equilíbrio 
entre um nível de impostos, que é justamente 
pago e o ressarcimento que os cidadãos têm 
dos seus impostos, vias políticas sociais. Que 
é aquilo que a Câmara está a fazer, contudo, e 
concordando com grande parte dos conceitos 
que o senhor vereador introduz, entende faltar 
uma questão, que é rapidamente definir se é o 
mesmo PsD que, durante 16 anos teve o ImI no 
máximo ou se é outro PsD. 
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do Ps e 2 votos contra do PPD/PsD.
CDs-PP, aprovar e submeter à Assembleia mu-
nicipal, de acordo com a alínea ccc), do nº 1, 
do artigo 33º e do nº 1, do artigo 25º, ambos 
do rJAJ, para aprovação por este órgão delibe-
rativo, a fixação da Taxa de Imposto municipal 
sobre Imóveis, para vigorar no ano 2019:
1. Ao abrigo do nº 5 do artigo 112º do DL 
287/2003, de 12 de novembro (Código do Im-
posto municipal sobre Imóveis – CImI), fixar a 
taxa de 0,43% para prédios urbanos contem-
plados na alínea c) do nº 1, do artigo 112º do 
CImI. Este valor aplica-se a todas as famílias;
2. Nos termos e para efeitos do disposto no nº 
8 do artigo 112º do CImI, fixar a majoração de 
30% sobre a taxa aplicável a prédios urbanos 
degradados, considerando-se como tais todos 
os imóveis relativamente aos quais, nos termos 
da legislação administrativa em vigor, tenham 
sido ordenadas pela Câmara, obras de conser-
vação ou beneficiação, por fazerem perigar a 
segurança de pessoas e bens.
3. Nos termos e para efeitos do disposto no nº 9 
do artigo 112º do CImI, fixar a majoração de 50% 
sobre a taxa aplicável aos prédios rústicos com 
áreas florestais que se encontrem em situação 
de abandono, entendido nos termos no nº 10 do 
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mesmo artigo.
ProPosTA DE PArTICIPAçÃo vArIÁvEL No 
ImPosTo soBrE o rENDImENTo DAs PEs-
soAs sINgULArEs (Irs)
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
6, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente. “À Câmara. 
19.10.2018”
o senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro apresentou a intervenção que a seguir 
se transcreve:
“ProPosTA PArTICIPAçÃo vArIÁvEL No 
Irs PArA 2019
o nº um do artigo 26, da Lei nº 73/2013, de 3 
de setembro, que aprovou o regime Financei-
ro das Autarquias Locais, na sua redação atual, 
determina que, os municípios têm direito, em 
cada ano, a uma participação variável até 5% no 
Imposto sobre o rendimento das Pessoas sin-
gulares (Irs), dos sujeitos passivos com domi-
cílio fiscal na respetiva circunscrição territorial, 
relativa aos rendimentos do ano imediatamente 
anterior.
sendo a devolução duma parte destes 5%, uma 
prática que tem vindo a consolidar-se ao longo 
dos últimos anos por muitos dos 308 municí-
pios nacionais, importa realçar , que relativa-
mente ao Irs de 2017, liquidado em 2018, 114 
autarquias comunicaram às Finanças a sua in-
tenção de devolver uma parcela do Irs, o que 
significa que 37% das autarquias utilizam já 
esta prática, como forma de apoiar e reforçar 
o rendimento disponível das famílias residentes 
no seu concelho.
E se existem casos, com Albufeira, onde a reten-
ção é nula, correspondendo pois a devolução 
total, existem casos de municípios de grande 
dimensão onde a devolução embora reduzida, é 
já uma prática corrente, fruto de retenções infe-
riores a 5%, como é o caso de sintra (4%) Braga 
(4,25%), Coimbra (4,5%), gondomar (4,50%), 
Póvoa de varzim (4%), viseu (4%) entre outros. 
Lisboa, a maior cidade do país, retêm (2,5%), 
devolvendo aos seus residentes os restantes 
2,5%, ou seja, 50%.
Acresce que, face à atual condição financeira 
do município, parece justo que a Câmara muni-
cipal redistribuir agora, de forma equitativa, o 
crescimento substancial da receita fiscal pelos 

gaienses que, no passado recente, foram seria-
mente penalizados com a crise no imobiliário e 
com o programa de ajustamento.
Nestes termos, julgamos que se justifica a ado-
ção de uma medida desagravamento fiscal des-
ta natureza, pelo que o grupo de vereadores do 
PsD propõem que a Câmara municipal de vila 
Nova de gaia, delibere aprovar e submeter à 
Assembleia municipal, de acordo com a alínea 
c), do nº 1, do artigo 33º e alínea c), do nº 1, do 
artigo 25º, ambos da Lei nº 73/2013, de 3 de se-
tembro, na sua redação atual, a fixação de uma 
participação de 2,5% no Irs dos sujeitos passi-
vos com domicílio fiscal em vila Nova de gaia, 
nos termos do disposto no nº 1 e nº 2 do artigo 
26º, também do mesmo regime Financeiro das 
Autarquias Locais. 
vila Nova de gaia, 29 de outubro de 2018.
o grupo dos vereadores do PsD”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do Ps e 2 votos contra do PPD/PsD.
CDs-PP, aprovar e submeter à Assembleia mu-
nicipal, de acordo com a alínea ccc), do nº 1, 
do artigo 33º e alínea c), do nº 1, do artigo 25º, 
ambos do rJAJ, para aprovação por este órgão 
deliberativo, a fixação de uma participação de 
5% no Irs dos sujeitos passivos com domicílio 
fiscal em vila Nova de gaia, nos termos do dis-
posto nos nºs 1 e 2 do artigo 26º do regime Fi-
nanceiro das Autarquias Locais, aprovada pela 
Lei nº 73/2013, 3 de setembro, na sua redação 
atual.
ProPosTA DA TAXA mUNICIPAL DE DIrEITos 
DE PAssAgEm – ANo 2019
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. 
19.10.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar e submeter à Assembleia municipal, de 
acordo com a alínea ccc), do nº 1, do artigo 33º e 
alínea b), do nº 1, do artigo 25º, ambos do rJAJ, 
para aprovação por este órgão deliberativo, a 
fixação da Taxa municipal de Direitos de Pas-
sagem (TmDP), prevista no artigo 106º da Lei 
nº 5/2004, de 10 de fevereiro, na sua redação 
atual, em 0,25% para vigorar no ano de 2019.
PLANo E orçAmENTo E mAPA DE PEssoAL 
PArA o ANo DE 2019
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Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
8, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente. “À Câmara. 
22.10.2018”
o senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues apresentou o documento 
em powerpoint dizendo justificar não a temáti-
ca do orçamento em si mesmo, mas a opção 
que a Câmara utilizou para apresentação do 
presente documento, que nos moldes atuais vai 
no sentido experimentado no ano passado, mas 
que este ano se consolidou de subtração, no 
fundo de pelouros ao debate e de assunção de 
um modelo menos assente na distribuição fi-
nanceira e de iniciativas por pelouros e mais as-
sente na consolidação de uma agenda de de-
senvolvimento sustentável com vista a 2030. 
Que essa agenda tem um conjunto de eixos 
programáticos como o gaia Aprende+, o 
gaia+Inclusiva, o Centro de Congressos, a pon-
te Dom António Francisco dos santos e o Pavi-
lhão multiusos dos Arcos do sardão. Que se es-
colheu para slogan o conceito da City at Works, 
ou seja, uma cidade que trabalha, mas também 
uma cidade que funciona, utilizando esta dupla 
possibilidade de interpretação para demonstrar 
que, neste momento, um dos eixos fundamen-
tais de gaia é poder rapidamente dar resposta 
aos problemas que surgem. Que a City at Works 
é, no dia a dia, percebida como uma cidade que, 
“naturalmente” funciona sem sobressaltos, sem 
questões de sobressalto financeiro ou de so-
bressalto logístico, pelo que, é uma cidade mo-
derna e sustentável. Que a Câmara apresenta 
um plano que pretende que a cidade de gaia 
seja conhecida por ser uma cidade inteligente, 
uma cidade sustentável. Que o sustentável não 
é o sustentável financeiramente, é também o 
sustentável do ponto de vista do equilíbrio dos 
recursos ambientais, sociais e humanos. Que é 
uma cidade que seja, do ponto de vista fiscal, 
amiga dos cidadãos e uma cidade que tenha 
um caráter de inovação determinante naquilo 
que de melhor se faz nas smart City, ou seja, 
nos LED’s, nos transportes públicos, etc. Que se 
edificou a agenda de desenvolvimento susten-
tável em 10 eixos. o primeiro, “Educar”, no qual 
existem propostas concretas, nomeadamente, 
o reforço do gaiaAprende+ e do gaiaAprende+i. 

Que dentro deste pacote existem também al-
gumas medidas inovadoras, nomeadamente, a 
criação de uma escola Ciência viva no Parque 
Biológico, o alargamento do gaiaExperimenta+ 
para 2º e 3º ciclo, a criação de uma Academia 
de Código de Programação ou a subscrição da 
Khan Academy como instrumento importante 
de reforço da componente letiva, uma partici-
pação na oferta formativa do concelho e a am-
pliação do programa de apoios sociais, entran-
do em domínios mais ousados e que dizem 
respeito à relação familiar. Que o segundo eixo 
é “Cuidar” e referiu-se ao hospital de gaia para 
dar conta daquela que é uma opção da Câmara 
de participação em 3 milhões de euros na obra 
do hospital, a ser mobilizada em 2019, mas tam-
bém a criação de um verdadeiro hospital uni-
versitário com uma ligação do hospital de gaia 
à Universidade de Aveiro e à Universidade do 
Porto e a inauguração do Centro de saúde da 
madalena. referiu-se igualmente ao lançamen-
to de um concurso, no início do ano, para a con-
cessão, gestão e manutenção de parques infan-
tis, parque geriátrico e bio-saudáveis em todas 
as freguesias do concelho. Que se estará a falar 
de cerca de 60 equipamentos disseminados em 
60 locais diferentes do concelho e que visam 
trazer este tipo de equipamentos para zonas de 
proximidade dos cidadãos. Que o 3º eixo “Pro-
mover” a temática fundamental do emprego, 
da empregabilidade, da formação, com o refor-
ço da capacidade de resposta do Centro de 
Emprego e Formação Profissional de gaia, o ar-
ranque da nova geração de políticas públicas 
do concelho de gaia com o programa de está-
gios profissionais remunerados, complementar-
mente um programa de estágios académicos 
com a intervenção da Inovagaia. o 4º eixo “Ino-
var” com um conjunto de aspetos que têm que 
ver com a inovação não tecnológica, mas inova-
ção social, nomeadamente, a criação do regime 
de apoio ao arrendamento, a construção de 4 
ou 5 novos bairros para classes médias, que vi-
sam o arrendamento a custos acessíveis para os 
jovens famílias, numa lógica que não é a lógica 
da habitação social ou programas simbólicos 
como o “Cantinho do Estudo”, que foi ainda re-
centemente compensado, com uma candidatu-
ra aprovada, no valor de 500.000 euros, que vai 
permitir o alargamento do programa a todo o 
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concelho. relativamente ao eixo 5 “Criar”, disse 
que o mesmo reforça gaia Todo o mundo como 
elemento estruturante do processo de interna-
cionalização, a criação do novo pavilhão multiu-
sos dos Arcos do sardão; a nova praça munici-
pal inaugurada enquanto praça, mas agora a 
tramitar para ser inaugurada enquanto os servi-
ços de atendimento, com o Espaço do Cidadão; 
a aquisição e o lançamento da obra do Teatro 
Almeida e sousa ou a reabilitação integral do 
auditório da Assembleia municipal; o arranque 
do Centro Cultural e de Congressos de vila 
Nova de gaia; o lançamento do concurso de 
ideias para os terrenos da antiga fábrica das 
Devesas. No eixo “Proteger”, disse que o mes-
mo refere-se a pessoas e também à natureza e 
a relação das pessoas com natureza. Que neste 
eixo incluem-se a aquisição da Estufa Neogóti-
ca da Lavandeira, que a Câmara irá associar a 
aquisição de todo o outro terreno que falta da 
zona da Lavandeira e a incorporação no Parque 
da Cidade; a finalização da 1ª fase da PATA e a 
resolução final da ponte Dona maria Pia. Que 
existe a vontade de lançar no próximo ano o 
concurso para cobertura integral do concelho 
em iluminação pública à base de LED's, permi-
tindo uma poupança e uma redução da fatura 
energética, na ordem dos 30% e alguns progra-
mas concretos de redução de utilização de 
água potável, com a reutilização da água ou até 
de novas estratégias de recolha de lixo domés-
tico e de reciclagem. relativamente à temática 
dos quartéis e da segurança assumida como te-
mática central, disse que a Câmara pretende in-
tervir na divisão de polícia da PsP, mas também 
nos quartéis dos Carvalhos, de Arcozelo e de 
Lever, havendo a necessidade da Câmara assu-
mir parcerias com o governo, como aconteceu 
com o Centro de Emprego e Formação Profis-
sional; assumir parcerias com o governo para 
esta área em concreto e fazê-lo na convicção 
de que não sendo uma competência direta, é 
uma prioridade de desenvolvimentista. No que 
diz respeito ao eixo 7 “relacionar”, referiu-se à 
criação de algumas redes locais e supra conce-
lhias, seja na Área metropolitana, seja na região, 
mas do ponto de vista local, o lançamento do 
projeto experimental referente ao Programa 
“meu Bairro minha rua”, que consiste num pro-
grama de envolvimento das pessoas muito para 

além daquilo que é dinâmica normal de um or-
çamento participativo e depois a criação de um 
conjunto de formas de participação, de fóruns 
temáticos com a loja Europa Jovem, fóruns de 
ideias para jovens, que permitam o envolvimen-
to dos cidadãos na vida da comunidade. No 
que diz respeito ao eixo “Informar” disse ser 
muito mais do que publicitar em boletins ou em 
outdoors, é também criar estratégias de proxi-
midade com os cidadãos e criar de alguma for-
ma redes de novas formas de comunicação 
com os cidadãos, que permita também que o 
concelho de gaia chegue lá fora e, quando al-
guém pesquisa a componente turística de uma 
vinda ao Porto, encontre gaia no patamar da 
frente. relativamente ao eixo 9 “Crescimento”, 
disse que o mesmo foi assumido como uma es-
tratégia que, em 1º lugar, é uma estratégia en-
dógena e que consiste em consolidar a pro-
gressiva redução da dívida da Câmara munici-
pal, com uma componente de desoneração 
fiscal. Que essa desoneração fiscal passa pela 
fatura de água, nomeadamente, a componente 
da taxa de resíduos sólidos. No que diz respeito 
ao turismo, assumir claramente algumas inevi-
tabilidades da videovigilância no centro históri-
co, o reforço da componente de atratividade 
turística no centro histórico, a extensão do elé-
trico à Beira rio ou a concretização da candida-
tura do centro histórico a Património mundial. 
relativamente ao eixo “Integrar” referiu-se a al-
gumas obras que são para determinantes, no-
meadamente, a obra de ligação do Porto a vila 
Nova de gaia, via ponte Dom António Francis-
co dos santos; o alargamento da A1 entre santo 
ovídio e a Ponte da Arrábida ou a supressão de 
todas as passagens desniveladas do da linha do 
Norte (processo já em curso), exemplos de in-
tegração e coesão territorial em vila Nova de 
gaia. referiu-se igualmente à importância da 1ª 
fase de extensão da linha amarela até vila 
d’Este, numa 2ª fase extensão da nova linha que 
ligará o Campo Alegre às Devesas e das Deve-
sas a santo ovídio; a requalificação da Estação 
general Torres e o envolvimento do município 
na medida mais revolucionária dos últimos 
anos, no que respeita à qualidade de vida dos 
cidadãos, seja em termos económicos e finan-
ceiros ou não, ou seja, o Passe Único, que será 
um elemento estruturante da política municipal 
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transportes associada à nova rede de transpor-
tes. Que do ponto de vista económico-financei-
ro a Câmara apresenta um orçamento que peca 
por ser um orçamento conservador no que diz 
respeito às receitas, porque com o saldo que se 
vai ter no final do ano, provavelmente, vai-se ter 
uma receita bem próxima daquilo que está pre-
visto ou superior. Disse ser um orçamento que 
tem um constrangimento técnico, que é o facto 
de ter de deixar para Abril, um saldo importan-
te e é um orçamento que, no dia 1 de Janeiro, 
começa sem dívidas e sem juros de mora e en-
quadra uma rubrica nova, designada rubrica do 
futuro que traduz em 1 milhão e meio de euros, 
a maioria dos juros de mora que o município 
pagou nos últimos 4 anos e, dessa forma, dei-
xar ao município um legado de 1 milhão e meio 
de euros que, por ano, vai-se poder decidir 
como aplicar. Disse ser um orçamento realista, 
com um elevado nível de execução e que con-
solida gaia no verde.
o senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro apresentou a intervenção que a seguir 
se transcreve:
“orçamento e opções do Plano 2019
Como nota introdutória, importará fazer al-
gumas considerações sobre a forma e a or-
ganização do documento, principalmente a 
apresentação e fundamentação, na sua parte 
substantiva, onde o elenco de eixos, neste caso 
com 10 pontos, muito em voga, associando ver-
bos a conjuntos de ações, serve essencialmen-
te como modelo de insuflação, onde é possível 
repetir diversas medidas, exacerbando ou ma-
ximizando as menções às mesmas medidas em 
diversos pontos. É uma tática de diversão onde, 
em cada ponto se misturam conceitos díspares.
Não se pretende com isto dizer que estes ra-
ciocínios cruzados de uma visão estratégica 
não façam sentido, mas o documento parece 
ser feito o contrário, onde se pretende criar 
um sentido global, a um somatório de medidas 
avulsas, de curto prazo.
Por outro lado, a inexistência de facto de uma 
identidade comunicacional, apontada para o 
futuro, apesar dos neo slogans em inglês, como 
“City That Works”, no ensejo de alcançar uma 
visão internacional ou de inovação. são tempos 
em que a tentação por este tipo de recurso, 
sem estar alicerçado numa verdadeira estra-

tégia de marketing e de comunicação, resulta 
como mais um esgar suburbano e em algo in-
consequente ou mesmo incompreensível para 
os gaienses. As marcas constroem-se pelo tem-
po, pela permanência, pela confiança, pelos 
resultados e seus impactos nos destinatários, 
pelo que proclamar que gaia é todo o mundo, 
ou que é uma “t Works”, são meios ardilosos 
de autossatisfação e autoelogio, quando o per-
curso deveria ser o inverso, comprovadamente 
assegurado pelas ações e pelos resultados.
Por fim, ainda sobre a forma, este documento 
é meramente descritivo sobre o que foi feito, 
repetido até à exaustão, mas parco na concre-
tização e justificação do que se pretende levar 
a cabo, resultando mais como um manifesto 
de intenções e menos como um plano de ação 
para o futuro. relativamente ao conteúdo, de 
destacar que, de novo, convivem ações já reali-
zadas ou em curso, como a Cerâmica de vala-
dares ou o World of Wine, a expansão da linha 
Amarela até vila d’Este e se anunciam projetos 
ou intenções já requentadas, como sistemas 
de bike sharing ou a reativação do parque da 
Ponte maria Pia, que inclusivamente é da au-
toria da anterior gestão municipal. Não existe 
ainda qualquer pudor a anunciar obras comple-
xas, sob a tutela do Estado, com se fossem um 
exclusivo do município, como o alargamento da 
A1, entre santo ovídio e a Ponte da Arrábida, 
ou mesmo as obras no hospital de gaia, cujos 
famigerados 3 milhões de euros transitam de 
orçamento para orçamento, ou ainda o alarga-
mento da ferrovia, entre general Torres e ovar, 
pela duplicação da linha.
são ainda feitas menções genéricas acerca da 
reabilitação da rede viária, como forma de po-
tenciação das zonas industriais, mas tem sido 
óbvio que a prioridade não tem sido essa, pela 
profusão de obras em arruamentos por todo o 
concelho, pulverizando o investimento em ar-
ranjos superficiais. Um pouco como faz o go-
verno, distribuindo pequenas migalhas, sem um 
propósito estruturante ou estratégico, ao mes-
mo tempo que é incompreensível que a Câma-
ra municipal não invista fortemente na ativação 
do passivo imobiliário privado ainda existente, 
como nas grandes urbanizações, aproveitando 
as condições singulares de investimento estran-
geiro, em segmentos de oferta para mercados 
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que o Porto não consegue ter oferta, como por 
exemplo em toda a frente habitacional prémium 
que a orla ribeirinha possui, entre a Afurada e o 
Canidelo.
No que tange à componente financeira, come-
çamos por manifestar a nossa apreensão pelo 
facto de estando em análise o orçamento para 
2019, e a entrada para o penúltimo mês do ano 
de 2018,  ainda não tenha sido disponibilizada 
qualquer informação sobre a situação financei-
ra do município relativa ao ano em curso.
No entanto e pese, embora esta falha grosseira 
por parte do executivo que nos impede de ter 
uma leitura mais atual sobre a situação finan-
ceira do município, podemos desde já afirmar 
que nunca poderíamos adotar este orçamento 
como nosso.
E nunca poderia ser o nosso orçamento, porque 
traduzindo este documento escolhas e opções 
do atual executivo, somos confrontados com 
um documento composto na sua esmagadora 
maioria por transcrições completas de pará-
grafos que integravam as grandes opções do 
Plano relativo ao ano de 2018, aqui e ali pin-
celadas por um ou outra, mas poucas novida-
des, que face à sua dimensão não justificam 
de forma alguma o volume de despesa que lhe 
está associada. Ao mesmo tempo, somos con-
frontados com um orçamento que reforça uma 
tendência despesista, que desaproveita clara-
mente o superavit gerado pela atual conjuntura 
económico-financeira, altamente favorável, ma-
nifestando ainda uma preocupante e condená-
vel teimosia e a insensibilidade fiscal. Poderia e 
deveria ir muito mais além na redução da carga 
fiscal que atualmente recai sobre os gaienses.
É nossa convicção que, com uma maior con-
tenção, quer na despesa quer na atribuição de 
isenções que limitam a receita, poderia resultar 
uma poupança capaz de ser utilizada na redu-
ção da referida carga fiscal ou até, inclusiva-
mente, na redução adicional extraordinária do 
passivo municipal.
Para a deriva despesista, contribuem natural-
mente o volume total da despesa que, de acor-
do com os valores constantes deste orçamento, 
da ordem dos 178 milhões de euros, colocam 
historicamente a despesa do município, no seu 
valor mais alto de sempre. 
Estamos assim, perante uma oportunidade per-

dida, dado que este orçamento mais não faz do 
que à boleia do aumento da receita resultantes 
da dita conjuntura, altamente favorável, engor-
dar a despesa municipal, com particular desta-
que para as despesas correntes no âmbito das 
rubricas do seu funcionamento, ou seja, salários 
e aquisições de bens e serviços e outras despe-
sas correntes. 
É mais do que notório de que as despesas, no-
meadamente as correntes, continuam a crescer 
a um ritmo acelerado. Este filme é infelizmente 
um déjà vu, ou seja, em tempos de vacas gor-
das, a despesa cresce de uma forma acentuada, 
porque há receita suficiente para pagar. o pro-
blema surge mais tarde, quando a conjuntura 
deixa de ser favorável e a receita cai. A título, de 
exemplo, recordamos a receita do ImT do muni-
cípio, que num período de 5 anos, entre 2007 e 
2012, caiu dos 18,1 milhões de euros para os 6,5 
milhões de euros, o que significou neste último 
ano uma perda de receita de 11,6 milhões de eu-
ros e superior a 25 milhões de euros ao longo 
dos 5 anos.
Com o agravamento generalizado das despe-
sas que se tem verificado desde 2013, foi cria-
da uma estrutura de custos de funcionamento 
que tem vindo a engordar gradualmente e que 
passa a ser uma pesada e permanente herança 
para os gaienses para os anos mais próximos.
E a pergunta que se impõe, neste momento, é 
a seguinte. E quanto a receitas caírem e não es-
tiverem mais ao nível atual, com vamos fazer?
Nesta data, depois de 5 anos de governação 
deste executivo, o cenário municipal em termos 
financeiros é o seguinte. Entre 2013 e 2017, as 
receitas correntes cresceram dos 102 milhões 
de euros para os 124 milhões de euros e as des-
pesas correntes passaram dos 76 milhões de 
euros para os 88 milhões de euros.
Desconhecendo em absoluto a evolução da si-
tuação financeira do município em 2018, fruto 
de um blackout total de informação nesta ma-
téria, mas estando cientes de que os valores 
das receitas e despesas acompanham esta evo-
lução crescente em ambas as rubricas, verifica-
mos que este orçamento aponta em 2019 para 
o montante estimado de receitas correntes da 
ordem dos 132 milhões de euros e de 113 mi-
lhões de euros para as despesas correntes, que 
com este valor e em termos absolutos atingem 
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também um máximo histórico.
significa isto que entre 2017 (valores reais) e 
2019 (valores previsionais), estamos perante 
um aumento de receitas correntes, cerca de 8 
milhões de euros e um aumento de despesas 
correntes de cerca de 25 milhões de euros. mais 
significativo é ainda o facto de as despesas de 
funcionamento passarem de 62 milhões de eu-
ros em 2013 a 78 milhões de euros em 2017, 
apontando este orçamento em 2019 para um 
valor de 102 milhões de euros, o que corres-
ponde a um brutal aumento de 64% e de 40 
milhões de euros face a 2013. 
Particularizando, verificamos que em termos de 
despesas com o pessoal, esta passou do valor 
real de 37 milhões de euros em 2017, para um 
valor orçado 44 milhões de euros em 2019. Por 
sua vez, as aquisições de bens e serviços pas-
saram de um valor real de 37 milhões de euros 
em 2017, para um valor orçado de 52 milhões 
de euros em 2019. Também as outras despesas 
correntes verificam um incremento significativo 
ao passarem, no período em análise, de 3 mi-
lhões de euros para 5 milhões de euros. 
Estamos pois teimosamente perante uma po-
lítica despesista do tipo “chapa ganha, chapa 
gasta”, pelo que esta evolução espelha bem a 
nossa preocupação sobre a situação financei-
ra do município no futuro próximo, caso ocor-
ra uma quebra de receitas, nomeadamente as 
correntes, fruto de um arrefecimento da econo-
mia global, cujos indícios, se vão já lentamen-
te anunciando, através da subida do preço do 
petróleo, do já previsível aumento das taxas 
de juro a partir de 2019 e dos sinais de abran-
damento da procura externa, quer ao nível de 
bens, quer o nível de serviço e da qual somos 
extremamente dependentes, dado não temos 
mercado interno capaz para sustentar a econo-
mia. 
No que respeita à carga fiscal em gaia, verifica-
mos que, infelizmente a mesma vai continuar a 
pesar em 2019 no bolso dos gaienses de forma 
desproporcionada. Este executivo não tem nes-
te momento, nem argumentos, nem condicio-
nalismos, que impeçam uma baixa generalizada 
da carga fiscal, pois com o aumento generaliza-
do das receitas e com as contas no verde, como 
tem sido largamente divulgado, apenas a tei-
mosia e a insensibilidade fiscal podem justificar 

tal decisão.
Como é que é possível que o município que 
se gaba de ter as contas no verde, fruto de ter 
apresentado nos últimos anos, as minhas con-
tas da década e do século, que se traduzem em 
resultados líquidos anuais superiores a 20 mi-
lhões de euros e saldos bancários de valores se-
melhantes, conforme balanços do relatório de 
atividades e contra recentes, continua a resistir 
a uma baixa generalizada e significativa da car-
ga fiscal?
Assim sendo, somos levados a concluir que das 
duas, uma: ou a carga fiscal está desadequada 
e é superior às necessidades financeiras do mu-
nicípio, logo carecendo de ser revista ou então 
os excedentes de exploração não estão a ter a 
melhor utilização, podendo, por exemplo, ser 
canalizados para a possibilidade de acelerar o 
pagamento da famigerada dívida municipal e 
que durante estes anos tem sido injustamente 
usada como arma de arremesso contra a ges-
tão anterior. É que, segundo os mapas dos en-
cargos anuais a satisfazer com a liquidação de 
empréstimos bancários, apenas se tem proce-
dido ao pagamento regular do serviço da dívi-
da contratualizado, que por sinal indiciam um 
ritmo bem mais lento do que o verificado no 
período 2009 a 2013
Continuamos a ter a maior taxa de ImI na Área 
metropolitana do Porto, que segundo os da-
dos relativos a 2017 apontavam para uma taxa 
média de ImI da ordem dos 0,393%, valor subs-
tancialmente inferior ao agora proposto. mais 
uma vez, o executivo avança com uma redução 
insignificante, que apenas serve de bandeira 
promocional e eleitoralista, mas que na prática 
pouco ou nada beneficia quem é proprietário 
de um imóvel.
Em termos de derrama e face a 2018 também 
nada muda, pelo que mantemos as reservas 
que  colocamos o ano passado. Nesta matéria, 
e com forma, não só manter as que já existem, 
mas, sobretudo para atrair novas empresas, jus-
tificavam-se medidas mais arrojadas, não só ao 
nível da redução das taxas normal e reduzida, 
mas principalmente ao nível das isenções, de 
que o executivo tem usado e abusado, na área 
da política urbanística.
Também no âmbito da participação variável no 
Irs, permanece tudo na mesma, não abdican-
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do o município de qualquer fatia para efeitos 
de devolução do imposto aos gaienses, contra-
riando uma tendência que se tem vindo a gene-
ralizar no país, como se verifica pelo facto de o 
ano passado 114 concelhos terem já devolvido 
uma parte significativa dessa receita aos seus 
munícipes. 
Por fim, queremos suscitar 2 questões em que 
o documento é completamente omisso, mas 
que julgamos serem importantes e que deve-
riam ser tomadas em conta.
A primeira prende-se com um tema muito atual 
e transversal aos grandes centros urbanos, que 
é o alojamento local. Face à nova lei do aloja-
mento local, o que pretende fazer o executivo? 
Tem à disposição as ferramentas necessárias 
para adequar, de forma equilibrada, o volume 
de oferta do alojamento local no concelho às 
suas necessidades, combatendo, deste modo, a 
especulação imobiliária ao mesmo tempo que 
pode proteger os gaienses dos interesses finan-
ceiros, que aqui vêm à procura do lucro fácil. Na 
prática, o que se pede é que se aproveite o que 
de bom nos traz o alojamento local, corrigindo 
alguns excessos que em nada beneficiam os re-
sidentes no concelho. o que se propõe o execu-
tivo fazer quanto à limitação do número de alo-
jamentos locais em gaia? Em que freguesias e 
em cada uma destas freguesias, em que zonas 
se propõe implementar a denominada “área de 
contenção”? E que alternativas tem para estas 
zonas, caso restrinja os alojamentos locais?
 A segunda, prende-se com a criação da figura 
do provedor do munícipe. Porque é que tarda 
tanto a ser institucionalizada esta figura, que 
anda a ser prometida desde 2013 e que julga-
mos, caso seja uma função exercida com a in-
dependência, que pode vir a desempenhar um 
papel muito relevante na defesa dos direitos 
dos gaienses? 
Por tudo quanto vai explanado, o PsD irá votar 
contra o orçamento e opções do Plano para 
2019. vila Nova de gaia, 29 de outubro de 2018.
o grupo de vereadores do PsD”
o senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues relativamente ao alojamen-
to local disse que a lei entrou em vigor. Quanto 
ao Provedor do munícipe disse que não foi ain-
da possível concretizá-lo porque tem de ser um 
cargo de independência, de pessoa envolvida 

e empenhada e é muito difícil para um cargo 
destes, que implica dispêndio de tempo, encon-
trar uma pessoa que esteja disponível a traba-
lhar gratuitamente. Que se vai ver se a cada or-
çamento de Estado, não haverá uma forma de 
encontrar uma compensação. Que no organo-
grama, prevê-se uma equipa multidisciplinar de 
apoio ao cidadão, que tentará suprir, em alguns 
aspetos, a questão do provedor. relativamen-
te à taxa de cidade, disse que as contraparti-
das estão no caixote do lixo, no saneamento, 
nas bermas da estrada quando são varridas, ou 
seja, as contrapartidas estão diluídas por todas 
as rubricas que implicam um reforço de atuação 
do município, face ao crescimento do turismo. 
Que a taxa cidade, surge aglomerada nas taxas 
e impostos por razões contabilísticas, sendo 
que, ela não pode ser entendida nunca como 
um imposto. relativamente à taxa de proteção 
civil, disse que nessa parte o documento é igual, 
porque pessoalmente quando se apresentou a 
votos, fê-lo com um manifesto, com um texto 
estruturado e não faz, agora, sentido, não apre-
sentar um texto como um elemento estruturan-
te da sua ação, durante 4 anos. Que o texto é 
igual ao do ano passado e vai ser igual ao do 
próximo ano e ao seguinte, porque será acres-
centado, apenas cirurgicamente, coisas novas e 
é isso que faz parte de uma linha programáti-
ca estratégica. Que a Câmara tem um quadro 
programático bem estruturado e a taxa de pro-
teção civil aparece nessa mesma linha. Que é 
verdade que já foi extinta e espera que no ano 
de 2021, quando se fechar a leitura do Plano e 
orçamento ou do relatório e Contas, ocorra o 
balanço daquilo que foi feito e daquilo não foi. 
No que diz respeito ao texto “proclamatório e 
de auto-satisfação” disse que o texto não é de 
auto-satisfação, é sim de enunciação. Que a Câ-
mara passar ao “verde” é uma verdade; lançar 
a ponte também; fazer o Centro de Congressos 
e lançar o pavilhão multiusos, são igualmente 
verdades. Disse serem factos e se o sr. verea-
dor encontrar alguma mentira no documento 
que hoje é presente a reunião de Câmara, deve 
dizê-lo, para pessoalmente poder defender-se. 
Que dizer que a atual Câmara está a utilizar o 
orçamento para “canibalizar” obras do governo 
tem uma certa piada, porque quando se trata 
de não concretizar imediatamente alguma coi-
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sa, como aconteceu com o hospital, o PsD di-
vulga um comunicado dizendo que a Câmara 
não está a fazer nada pelo hospital. Quando a 
Câmara negoceia questões como a estação de 
general Torres e o metro, na relação com o go-
verno, o PsD refere que a Câmara está a apro-
priar-se de coisas que são da responsabilidade 
do governo. Que aquilo que o sr. vereador refe-
riu na sua intervenção, são os argumentos fun-
damentais que pessoalmente tem para votar a 
favor. Que aquilo que define um político, não é 
a capacidade que tem em dizer disparates, em 
comunicado escritos, é a capacidade que tem 
no tempo que lhe é dado, com a oportunidade 
de fazer alguma coisa, deixar uma marca posi-
tiva.
o senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
moura apresentou a intervenção que a seguir 
se transcreve:
“orçamentos e opções do plano 2019 
Pedidos de autorização contidos nas normas 
de execução orçamental e eliminação da taxa 
de resíduos sólidos. 
Ainda no âmbito da discussão do orçamento e 
opções do Plano para 2019, impõe-se uma pa-
lavra sobre os pedidos de autorização para o 
apoio em numerário às juntas de freguesia e à 
celebração de contrato de delegação de com-
petências e acordo de execução, inscritos nos 
artigos 17º e 20º, das normas de execução or-
çamental. 
Como bem sabemos ou deveríamos saber, as 
autarquias estão sujeitas ao princípio da lega-
lidade.
De acordo com este princípio, na sua aceção 
horizontal, os órgãos autárquicos só é permi-
tido, no âmbito das suas atribuições e compe-
tências, fazer apenas o que a lei lhes permite 
e na sua aceção vertical, fazer de forma que a 
mesma lei determina, seja o Código do Proce-
dimento Administrativo, a Lei nº75/2013, de 12 
de setembro ou os demais diplomas legais que 
regulam as matérias específicas da sua esfera 
de atuação.  
o legislador, quanto às atribuições dos órgãos, 
foi claro ao tipificar, quais são as competên-
cias da Câmara municipal (artigo 33º), as da 
Assembleia municipal (artigo 25º), as juntas de 
freguesia (artigo 16º) e as das assembleias de 
freguesia (artigo 9º). A mesma lei também não 

oferece dúvidas quanto à possibilidade e à for-
ma como permitiu que as câmaras municipais 
delegassem as suas competências próprias, nas 
juntas de freguesia.
Competências estas, na forma, delegadas ao 
abrigo do disposto no artigo 131º, do citado di-
ploma, sempre mediante a celebração de pro-
tocolos de delegação de competências, que são 
contratos interadministrativos, de acordo com 
o estipulado nos artigos 117º e 120º da mesma 
lei.
o legislador foi, inclusive, mais longe e estabe-
leceu ele próprio uma delegação legal de com-
petências das câmaras municipais nas juntas de 
freguesia, como resulta do disposto no artigo 
132º. Contudo, sujeitou o exercício destas com-
petências pelas juntas de freguesia, à celebra-
ção de acordos de execução, como previsto no 
artigo 133º.
ora, quer os protocolos de delegação de com-
petências, quer os acordos de execução, estes 
por remissão, do nº 2 do artigo 133º, têm de 
prever, expressamente e em concreto, os re-
cursos humanos, patrimoniais e financeiros ne-
cessários e suficientes ao exercício de todas as 
competências que são delegadas nas juntas de 
freguesia.
E não basta que a Câmara municipal apresente 
à Assembleia municipal um pedido de autori-
zação genérico para a celebração de quaisquer 
desses protocolos ou acordos de execução, 
conforme se prevê no artigo 20º , nº 3, das nor-
mas de execução orçamental. É necessário que 
os materialize, que estabeleça expressa e su-
ficientemente, quais são as competências que 
delega, quais as razões pelas quais, nomeada-
mente em ordem ao cumprimento do princí-
pio da subsidiariedade, bem como quanto se-
ria gasto se as competências fossem exercidas 
pela câmara, e quanto será gasto no exercício 
das mesmas pelas juntas de freguesia em cada 
uma delas, prevendo, pois, e assim, quais os 
meios humanos, patrimoniais e financeiros que 
afeta ou transfere, em cada caso e para cada 
junta de freguesia para que estas prossigam o 
exercício daquelas competências.
É por esta razão que o legislador obriga a que, 
aquando da celebração e para cada caso, e por-
que cada caso é um caso, se tenham em pre-
sença os princípios gerais a que alude o artigo 
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121º, do sempre citado diploma. 
ora, como são colminadas com nulidade as de-
legações de competências que não obedeçam 
a formalidade prevista no nº1, do artigo 120º, 
também serão nulos os contratos, protocolos 
ou acordos de execução que não revistam a 
forma legal ou não contenham referidos ele-
mentos essenciais previstos na lei.
ou seja, o que agora nos é proposto votar, é 
que validemos uma proposta que é um cheque 
em branco, passado pela Assembleia munici-
pal à Câmara e que está, logo à partida, ferido 
de nulidade, tornando nulos, de acordo com o 
princípio das invalidades comunicantes, todos 
os atos, contratos e despesas decorrentes des-
ta aprovação.
A lei é clara quando dispõem que cabe à As-
sembleia municipal, sob proposta da Câmara, 
aprovar os protocolos de delegação de com-
petências e os acordos de execução, conforme 
dispõe a k), do nº 1,  do artigo 25º.
Portanto, não aceitamos passar cheques em 
branco, que estão à partida eivados de nulida-
de, nem aceitamos propor à Assembleia muni-
cipal que os passe. Também não aceitamos co-
locar os senhores presidentes de junta perante 
realidades, que eles desconhecendo, os levem a 
prática de atos e contratos ilegais.
E o mesmo se diga a propósito da autorização 
genérica que a Câmara municipal, sem que a 
Assembleia municipal se pronuncie sobre a si-
tuação em concreto, celebra acordos de cola-
boração ou de cooperação, ou que quiserem 
chamar-lhes, com as juntas de freguesia, para 
o reforço da capacidade das freguesias para a 
prossecução das respetivas competências ma-
teriais, designadamente o apoio em numerário 
até ao limite de 250.000 euros, como se esta-
belece no artigo 17º, das normas de execução 
orçamental, estabelecida para matérias indi-
cadas em abstrato para a promoção e salva-
guarda dos interesses próprios das populações 
e com apoios por parte do município/Câmara 
municipal - também eles indicados em abstrato.
Tanto mais que, pela ordem de grandeza do 
limite estabelecido, na prática nenhum proto-
colo ou acordo de cooperação será presente à 
Assembleia municipal. 
Como terá ocorrido com os acordos de colabo-
ração relativos às comparticipações financeiras 

das juntas de freguesia para as festividades de 
verão, colónias balneares, elaboração da carta 
de equipamentos sociais ou para o passeio dos 
idosos.
Isto é abrir de porta à violação dos princípios da 
legalidade, da igualdade, da proporcionalidade 
e da justiça, com o qual não queremos pactuar.
Uma palavra ainda para a alegada proposta de 
eliminar a taxa de resíduos sólidos. 
o Presidente da Câmara afirmou na última reu-
nião de Câmara que a taxa de resíduos será re-
tirada da fatura da água, em 2 momentos, em 
meados de 2019 e em 2020.
Na verdade, trata-se de uma medida que con-
tratualizamos que os gaienses, e já nos congra-
tulamos com o facto do executivo ter acolhido 
este  nosso compromisso de reduzir o valor da 
fatura da água e dos resíduos sólidos.
Pelo caráter de bem essencial, é uma medida 
de grande alcance social que acompanhamos 
na substância, mas sobre a qual manifestamos 
algumas reservas quanto à forma de implemen-
tar.
Por exemplo, se o valor é retirado como vai 
ser cobrado, então, aos clientes, o serviço de 
gestão de resíduos sólidos que lhes é prestado 
pelo município?
ou o preço por esse serviço vai deixado de ser 
cobrado?! E se é assim, qual o impacto orça-
mental desta medida? 
Quanto é que custa tal serviço prestado direta 
e indiretamente pelo município e como vai ser 
suportado financeiramente? Através dos im-
postos cobrados aos munícipes?! A este propó-
sito e quanto a esta decisão que foi ponderado 
o que estabelece o nº 1, do artigo 21º,  da Lei 
das Finanças Locais, segundo a qual “os preços 
e demais instrumentos de remuneração a fixar 
pelos municípios, relativos aos serviços presta-
dos e aos bens fornecidos em gestão direta pe-
las unidades orgânicas municipais, pelos servi-
ços municipalizados e por empresas locais, não 
devem ser inferiores aos custos direta e indi-
retamente suportados com a prestação desses 
serviços e com o fornecimento desses bens”. 
(sublinhado nosso)
De acordo com o nº 3 do mesmo artigo, “os 
preços……. a cobrar pelos municípios respeitam, 
nomeadamente, às atividades de exploração 
de sistemas municipais ou intermunicipais de…. 
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abastecimento público de água, de saneamen-
to de águas residuais e gestão de resíduos só-
lidos” – cfr. al. a), b) e c) - enquanto o nº 4 esti-
pula que “os municípios que cobram os preços 
previstos em regulamento tarifário aprovar”.
Estamos perante uma tarifa, em que há um pre-
ço respetivo à prestação de um serviço pres-
tado pelo município, no caso, a gestão de re-
síduos sólidos, que é proibido legalmente ser 
inferior ao custo. Na prática, não se pode, pura 
e simplesmente, decretar a retirada do preço 
do serviço ou fixar a gratuitidade do serviço 
prestado.
Ainda que possamos estar a ser percursores, 
talvez este condicionalismo legal, explique por 
que não haja ainda notícia de qualquer outro 
município a implementar este mecanismo na 
cobrança da recolha e a gestão de resíduos só-
lidos.
Por outro lado, de acordo com o nº5 e nº 6, do 
sempre citado artigo 21º, da Lei das Finanças 
Locais, o regulamento tarifário aplicável à pres-
tação pelos municípios destas atividades tem 
de observar “o estabelecido no artigo 82º da Lei 
da água, aprovada pela Lei nº 58/2005, de 29 
de dezembro, e no regulamento tarifário apro-
vado pela Entidade reguladora dos setores de 
abastecimento público da água, de saneamento 
de águas residuais e de gestão de resíduos sóli-
dos”, neste caso a ErsAr (Entidade regulado-
ra dos serviços de Águas e resíduos), cabendo 
a esta emitir recomendações sobre a fixação do 
preço do serviço e a aplicação dos critérios es-
tabelecidos nos estatutos da reguladora e “in-
formar, nos caso de gestão direta municipal, de 
serviço municipalizado, ou de empresa local, a 
Assembleia municipal e a entidade competen-
te da tutela inspetiva de qualquer violação dos 
preceitos referidos nas alíneas anteriores”.
Acresce que o nº 7 do mesmo normativo, refe-
re que “sem prejuízo do poder de atuação da 
entidade reguladora, em caso de desconformi-
dade, nos termos do diploma próprio, as tarifas 
municipais são sujeitas a parecer daquela, que 
ateste a sua conformidade com as disposições 
legais e regulamentares em vigor” (sublinhado 
nosso).
A pergunta que se impõe é, pois, a de saber 
se a ErsAr foi ou vai ser consultada sobre a 
intenção de, em gaia, não ser cobrada tarifa (e 

não taxa) de resíduos sólidos ou de aferir sobre 
a conformidade legal da tarifa a praticar. 
vila Nova de gaia, 29 de outubro de 2018.
o grupo de vereadores do PsD”
o senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse que o senhor vereador 
não consegue sair do levantamento de suspei-
ção, da ilegalidade, da violação da lei, da irre-
gularidade e da nulidade. Que a única coisa que 
pessoalmente deseja é que o sr. vereador seja 
consequente e em 2021 seja candidato, porque 
em 2017 o senhor vereador foi candidato e foi 
prejudicado por uma conjuntura nacional que 
não lhe era favorável e foi prejudicado porque 
se apresentou pela 1ª vez. Que aquilo que lhe 
pede é que continue com essa senda de afirma-
ção no partido, para ser deputado e depois de 
ser deputado, que se afirme como candidato, 
para que o povo possa avaliar o mandato do 
sr. vereador e avaliar o seu. Que essa é a úni-
ca maneira de travar essa forma absolutamente 
inacreditável de fazer política. 
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do Ps e 2 votos contra do PPD/PsD.
CDs-PP, aprovar as grandes opções do Plano, 
as Normas de Execução orçamental e o mapa 
de Pessoal para 2019 do município de vila Nova 
de gaia
mais foi deliberado submeter o presente assun-
to a aprovação da Assembleia municipal nos 
termos das alíneas a) e o), do nº 1, do artigo 25º 
do Anexo I da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro.
E nada mais havendo a tratar, quando eram 17 
horas e 30 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 N.º 65/2018
Considerando que:
I. o cargo de direção intermédio de 1° grau - 
Diretor de Departamento de Planeamento e 
Controlo Financeiro é exercido em comissão de 
serviço;
II. Através do Despacho n.º 48/2015, de 19 de 
agosto de 2015, o referido cargo está ocupado 
desde 1 de setembro de 2015, pela senhora Dra. 
Ana Paula Amorim moreira guedes;
III. Nos termos do disposto nos artigos 22° e 23° 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual 
redação, aplicável à Administração Local pela 
Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, os titulares de 
cargos de direção intermédia dão conhecimen-
to do termo da respetiva comissão de serviço, 
ao dirigente máximo do serviço, acompanhada 
de relatório dos resultados obtidos durante o 
exercício do cargo, o que se verificou.
Assim,
Analisado o relatório de demonstração das ati-
vidades prosseguidas e dos resultados obtidos, 
no uso da competência que me é conferida pe-
los art.º s 17° e 23° da Lei n.º 49/2012, de 29 de 
agosto, conjugado com o disposto nos n.ºs 9 e 
10 do art.º 21° e no n.º 1 do art.º 24° da referi-
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, assim como 
com o disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 
35.° do regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setem-
bro, determino a renovação da comissão de 
serviço da senhora Dra. Ana Paula Amorim mo-
reira guedes, no cargo de direção Intermédio 
de 1° grau - Diretor de Departamento de Pla-
neamento e Controlo Financeiro, pelo período 
de 3 anos, com efeitos a 1 de setembro de 2018.
Paços do Concelho, 28 de junho de 2018.
o Presidente da Câmara, Eduardo vítor rodri-
gues

DESPACHO N.º 66/2018
Considerando que:
I. o cargo de direção intermédio de 1° grau - Di-
retor de Departamento de Administração geral 
é exercido em comissão de serviço;
II. Através do Despacho n.º 49/2015, de 19 de 
agosto de 2015, o referido cargo está ocupado 
desde 1 de setembro de 2015, pela senhora Dra. 

hermenegilda maria da Cunha e silva;
III. Nos termos do disposto nos artigos 22° e 23° 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual 
redação, aplicável à Administração Local pela 
Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, os titulares de 
cargos de direção intermédia dão conhecimen-
to do termo da respetiva comissão de serviço, 
ao dirigente máximo do serviço, acompanhada 
de relatório dos resultados obtidos durante o 
exercício do cargo, o que se verificou.
Assim,
Analisado o relatório de demonstração das ati-
vidades prosseguidas e dos resultados obtidos, 
no uso da competência que me é conferida pe-
los art.º s 17° e 23° da Lei n.º 49/2012, de 29 de 
agosto, conjugado com o disposto nos n.ºs 9 e 
10 do art.º 21° e no n.º 1 do art.º 24° da referi-
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, assim como 
com o disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 
35.° do regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setem-
bro, determino a renovação da comissão de 
serviço da senhora Dra. hermenegilda maria da 
Cunha e silva, no cargo de direção Intermédio 
de 1° grau - Diretor de Departamento de Ad-
ministração geral, pelo período de 3 anos, com 
efeitos a 1 de setembro de 2018.
Paços do Concelho, 28 de junho de 2018.
o Presidente da Câmara, Eduardo vítor rodri-
gues

DESPACHO N.º 67/2018
Considerando que:
I. o cargo de direção intermédio de 1° grau - 
Diretor de Departamento de Pessoal é exercido 
em comissão de serviço;
II. Através do Despacho n.º 51/2015, de 19 de 
agosto de 2015, o referido cargo está ocupado 
desde 1 de setembro de 2015, pela senhora Dra. 
maria de Fátima Pinto da Costa;
III. Nos termos do disposto nos artigos 22° e 23° 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual 
redação, aplicável à Administração Local pela 
Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, os titulares de 
cargos de direção intermédia dão conhecimen-
to do termo da respetiva comissão de serviço, 
ao dirigente máximo do serviço, acompanhada 
de relatório dos resultados obtidos durante o 
exercício do cargo, o que se verificou.
Assim,

B. DEsPAChos E orDENs DE sErvIço



DESPACHOS E ORDENS DE SERVIÇO

Nº 96 | OutubRO 2018 | bOLEtIM MuNICIPAL

84

Analisado o relatório de demonstração das ati-
vidades prosseguidas e dos resultados obtidos, 
no uso da competência que me é conferida pe-
los art.º s 17° e 23° da Lei n.º 49/2012, de 29 de 
agosto, conjugado com o disposto nos n.ºs 9 e 
10 do art.º 21° e no n.º 1 do art.º 24° da referi-
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, assim como 
com o disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 
35.° do regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setem-
bro, determino a renovação da comissão de 
serviço da senhora Dra. maria de Fátima Pinto 
da Costa, no cargo de direção Intermédio de 
1° grau - Diretor de Departamento de Pessoal, 
pelo período de 3 anos, com efeitos a 1 de se-
tembro de 2018.
Paços do Concelho, 28 de junho de 2018.
o Presidente da Câmara, Eduardo vítor rodri-
gues

DESPACHO N.º 68/2018
Considerando que:
I. o cargo de direção intermédio de 1º grau - Di-
retor de Departamento de Assuntos Jurídicos é 
exercido em comissão de serviço;
II. Através do Despacho n.º 52/2015, de 19 de 
agosto de 2015, o referido cargo está ocupado 
desde 1 de setembro de 2015, pela senhora Dra. 
maria goreti Ferreira martins:
III. Nos termos do disposto nos artigos 22º e 23° 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual 
redação, aplicável à Administração Local pela 
Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, os titulares de 
cargos de direção intermédia dão conhecimen-
to do termo da respetiva comissão de serviço, 
ao dirigente máximo do serviço, acompanhada 
de relatório dos resultados obtidos durante o 
exercício do cargo, o que se verificou.
Assim,
Analisado o relatório de demonstração das ati-
vidades prosseguidas e dos resultados obtidos, 
no uso da competência que me é conferida pe-
los art.ºs 17° e 23° da Lei n.º 49/2012, de 29 de 
agosto, conjugado com o disposto nos n.ºs 9 
e 10 do art.º 21° e no n.º 1 do art.º 24° da re-
ferida Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, assim 
como com o disposto na alínea a) do n.º 2 do 
artigo 35.° do regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, determino a renovação da comissão 

de serviço da senhora Dra. maria goreti Ferrei-
ra martins, no cargo de direção Intermédio de 
1° grau - Diretor de Departamento de Assuntos 
Jurídicos, pelo período de 3 anos, com efeitos a 
1 de setembro de 2018.
Paços do Concelho, 28 de junho de 2018.
o Presidente da Câmara, Eduardo vítor rodri-
gues

DESPACHO N.º 69/2018
Considerando que:
I. o cargo de direção intermédio de 1° grau - 
Diretor de Departamento de Polícia municipal é 
exercido em comissão de serviço;
II. Através do Despacho n.º 50/2015, de 19 de 
agosto de 2015, o referido cargo está ocupado 
desde 1 de setembro de 2015, pelo senhor Dr. 
Teimo Filipe de Quelhas moreira;
III. Nos termos do disposto nos artigos 22° e 23° 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual 
redação, aplicável à Administração Local pela 
Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, os titulares de 
cargos de direção intermédia dão conhecimen-
to do termo da respetiva comissão de serviço, 
ao dirigente máximo do serviço, acompanhada 
de relatório dos resultados obtidos durante o 
exercício do cargo, o que se verificou.
Assim,
Analisado o relatório de demonstração das ati-
vidades prosseguidas e dos resultados obtidos, 
no uso da competência que me é conferida pe-
los art.ºs 17° e 23° da Lei n.º 49/2012, de 29 de 
agosto, conjugado com o disposto nos n.ºs 9 e 
10 do art.º 21° e no n.º 1 do art.º 24° da referi-
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, assim como 
com o disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 
35.° do regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setem-
bro, determino a renovação da comissão de 
serviço do senhor Dr. Telmo Filipe de Quelhas 
moreira, no cargo de direção Intermédio de 1° 
grau - Diretor de Departamento de Polícia mu-
nicipal, pelo período de 3 anos, com efeitos a 1 
de setembro de 2018.
Paços do Concelho, 28 de junho de 2018.
o Presidente da Câmara, Eduardo vítor rodri-
gues

DESPACHO N.º 70/2018
Considerando que:
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I. o cargo de direção intermédio de 1° grau - Di-
retor de Departamento de Educação é exercido 
em comissão de serviço;
II. Através do Despacho n.º 54/2015, de 19 de 
agosto de 2015, o referido cargo está ocupa-
do desde 1 de setembro de 2015, pela senhora 
Eng.ª Ariana maria Cachina Pinho;
III. Nos termos do disposto nos artigos 22° e 23° 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual 
redação, aplicável à Administração Local pela 
Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, os titulares de 
cargos de direção intermédia dão conhecimen-
to do termo da respetiva comissão de serviço, 
ao dirigente máximo do serviço, acompanhada 
de relatório dos resultados obtidos durante o 
exercício do cargo, o que se verificou.
Assim,
Analisado o relatório de demonstração das ati-
vidades prosseguidas e dos resultados obtidos, 
no uso da competência que me é conferida pe-
los art.º s 17° e 23° da Lei n.º 49/2012, de 29 
de agosto, conjugado com o disposto nos n.ºs 
9 e 10 do art.º 21° e no n.º 1 do art.º 24° da re-
ferida Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, assim 
como com o disposto na alínea a) do n.º 2 do 
artigo 35.° do regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, determino a renovação da comissão 
de serviço da senhora Eng.ª Ariana maria Ca-
china Pinho, no cargo de direção Intermédio de 
1° grau - Diretor de Departamento de Educação 
pelo período de 3 anos, com efeitos a 1 de se-
tembro de 2018.
Paços do Concelho, 28 de junho de 2018.
o Presidente da Câmara, Eduardo vítor rodri-
gues

DESPACHO N.º 71/2018
Considerando que:
I. o cargo de direção intermédio de 1 ° grau - Di-
retor de Departamento de Desporto, Cultura e 
Juventude é exercido em comissão de serviço;
II. Através do Despacho n.º 55/2015, de 19 de 
agosto de 2015, o referido cargo está ocupado 
desde 1 de setembro de 2015, pelo senhor Eng.º 
mário Armando martins Duarte;
III. Nos termos do disposto nos artigos 22° e 23° 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual 
redação, aplicável à Administração Local pela 
Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, os titulares de 

cargos de direção intermédia dão conhecimen-
to do termo da respetiva comissão de serviço, 
ao dirigente máximo do serviço, acompanhada 
de relatório dos resultados obtidos durante o 
exercício do cargo, o que se verificou.
Assim,
Analisado o relatório de demonstração das ati-
vidades prosseguidas e dos resultados obtidos, 
no uso da competência que me é conferida pe-
los art.º s 17° e 23° da Lei n.º 49/2012, de 29 de 
agosto, conjugado com o disposto nos n.ºs 9 e 
10 do art.º 21° e no n.º 1 do art.º 24° da referi-
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, assim como 
com o disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 
35.° do regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setem-
bro, determino a renovação da comissão de 
serviço do senhor Eng.º mário Armando mar-
tins Duarte, no cargo de direção Intermédio de 
1° grau - Diretor de Departamento de Despor-
to, Cultura e Juventude pelo período de 3 anos, 
com efeitos a 1 de setembro de 2018.
Paços do Concelho, 28 de junho de 2018.
o Presidente da Câmara, Eduardo vítor rodri-
gues

DESPACHO N.º 72/2018
Considerando que:
I. o cargo de direção intermédio de 1° grau - Di-
retor de Departamento de Ação social e Ativi-
dades Económicas é exercido em comissão de 
serviço;
II. Através do Despacho n.º 53/2015, de 19 de 
agosto de 2015, o referido cargo está ocupado 
desde 1 de setembro de 2015, pela senhora Dra. 
Cláudia susana Lobo Pais Teixeira gomes;
III. Nos termos do disposto nos artigos 22° e 23° 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual 
redação, aplicável à Administração Local pela 
Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, os titulares de 
cargos de direção intermédia dão conhecimen-
to do termo da respetiva comissão de serviço, 
ao dirigente máximo do serviço, acompanhada 
de relatório dos resultados obtidos durante o 
exercício do cargo, o que se verificou.
Assim,
Analisado o relatório de demonstração das ati-
vidades prosseguidas e dos resultados obtidos, 
no uso da competência que me é conferida pe-
los art.º s 17° e 23° da Lei n.º 49/2012, de 29 de 
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agosto, conjugado com o disposto nos n.ºs 9 e 
10 do art.º 21° e no n.º 1 do art.º 24° da referi-
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, assim como 
com o disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 
35.° do regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setem-
bro, determino a renovação da comissão de ser-
viço da senhora Dra. Cláudia susana Lobo Pais 
Teixeira gomes, no cargo de direção Intermédio 
de 1° grau - Diretor de Departamento de Ação 
social e Atividades Económicas pelo período 
de 3 anos, com efeitos a 1 de setembro de 2018.
Paços do Concelho, 28 de junho de 2018.
o Presidente da Câmara, Eduardo vítor rodri-
gues

DESPACHO N.º 73/PCM/2018
Completa-se um ano sobre o início do novo 
mandato autárquico. Desde a tomada de posse, 
foi priorizada pela Câmara municipal a concre-
tização de acordos de execução com as Juntas 
de Freguesias.
Estruturou-se um trabalho com as Juntas de 
Freguesia, visando montar-se um processo cla-
ro e responsabilizante para ambas as partes, 
que culminou com o visto do Tribunal de Con-
tas.
o ano de 2018 foi, por isso, o primeiro ano da 
nova geração de acordos de execução com as 
Juntas, visando estabelecer uma relação de 
entendimento e de parceira estratégica para a 
resolução de problemas do concelho, ao mes-
mo tempo que se emancipavam as Juntas de 
Freguesia com novos meios e competências e 
o seu papel na comunidade.
Assumimos essa parceira no domínio da gestão 
e manutenção dos espaços verdes, na limpeza 
e pequenos arranjos de vias e espaços públicos 
ou no apoio às pequenas intervenções em es-
colas e jardins-de-infância.
A renovação anual dos acordos de execução 
deve ser automática, apenas sujeita a análises 
de cumprimento dos protocolos assinados, o 
que, por princípio, não se põe em causa.
Importa, por imperativo legal, mas também por 
princípio fundamental de avaliação dos atos de 
gestão e de contratualização pública, analisar o 
cumprimento dos mesmos, tendo até em conta 
algumas situações anómalas que vão surgindo 
e que importa corrigir ou. em alternativa, sanar 

de vez, a bem de todos.
Assim, determino a análise imediata dos acor-
dos de execução, com registos fotográficos e 
contabilísticos, freguesia a freguesia, reportan-
do-me um relatório final até ao dia 16 de No-
vembro, impreterivelmente.
Determino ainda que a equipa agora constituída 
me forneça um relatório trimestral da situação 
concreta dos jardins e espaços verdes do con-
celho sob a responsabilidade das freguesias.
Para o trabalho em questão, nomeio as seguin-
tes pessoas:
- Dra. Fernanda ribeiro
- Dra. Ana João
- Eng.º rita Diogo
As referidas técnicas municipais podem recor-
rer a todos os serviços municipais, que lhes 
prestarão todas as informações com carácter 
prioritário.
A equipa agora nomeada será acompanhada ao 
longo de todo o processo e em todas as suas 
ações pela Dra. Patrícia Lopes, adjunta do meu 
gabinete.
o início dos trabalhos faz-se no imediato, de-
vendo ser integrados na equipa agora nomea-
da dois Presidentes de Junta indicados pelos 
mesmos, que igualmente acompanharão todo 
o processo e todas as etapas. A referida indi-
cação deve ser concretizada até ao dia 12 de 
outubro.
Dê-se conhecimento às Juntas de Freguesia e 
aos serviços municipais.
vila Nova de gaia, 8 de outubro de 2018
o Presidente, (Eduardo vítor rodrigues)

DESPACHO N.º 74/VP/2018
Considerando que,
É da competência do Presidente da Câmara 
municipal fixar as funções e competências dos 
vereadores e, bem assim, incumbi-los de tare-
fas específicas;
o Presidente da Câmara municipal, no âmbito 
desta competência, bem como da delegação 
que lhe foi conferida em reunião de Câmara de 
21 de outubro de 2017 e da distribuição dos pe-
louros constante do Despacho 39/PCm/2017 e 
do Despacho n.º 29/PCm/2018 delegou e sub-
delegou em mim competências com a faculda-
de de subdelegação;
Assim,
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Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 46.º do 
Código do Procedimento Administrativo e, no 
uso da competência que me é conferida pelo 
artigo 38.º do regime Jurídico das Autarquias 
Locais,
subdelego na senhora Diretora municipal de 
Infraestruturas e Espaços Públicos, Engenhei-
ra Dora Paula henriques Ferreira da maia, com 
poderes de subdelegação, as seguintes compe-
tências:
1. genericamente, despachar todos os assuntos 
relativos a tais serviços e executar as delibera-
ções da Câmara municipal, despachos e orien-
tações do Presidente da Câmara e vice-Presi-
dente respeitantes aos mesmos;
2. Coordenar a atividade de natureza adminis-
trativa das áreas respeitantes às funções referi-
das na alínea anterior;
3. Assinar ou visar a correspondência da Câma-
ra municipal com destino a quaisquer entidades 
particulares;
4. Autorizar a restituição aos interessados de 
documentos juntos a processos [art.º 38, n.º 3, 
al e) do rJAL];
5. Autorizar a passagem de certidões ou foto-
cópias autenticadas aos interessados, relativos 
a processos ou documentos constantes de pro-
cessos arquivados e que careçam de despacho 
ou deliberação dos eleitos locais, com respeito 
pelas salvaguardas estabelecidas por lei [art.º 
38, n.º 3, al g) do rJAL];
6. Autorizar a renovação de licenças que de-
penda unicamente do cumprimento de for-
malidades burocráticas ou similares pelos in-
teressados, bem como efetuar os respetivos 
averbamentos [art.º 38, n.º 3, al j) do rJAL];
7. Emitir alvarás de autorização de intervenção 
no espaço público e averbamentos ao alvará de 
autorização por prorrogação de prazo;
8. No âmbito do Código dos Contratos Públi-
cos, as seguintes competências:
8.1. Promover a publicitação de modificações 
objetivas aos contratos, nas condições previs-
tas no n.1 do artigo 315.º;
8.2. Consignar os locais onde os trabalhos de-
vam ser executados, nos termos dos artigos 
356° e seguintes;
8.3. Proceder à medição de todos os trabalhos 
executados, conforme decorre do artigo 387.º;
8.4. Corrigir erros de medição, nas condições 

previstas no artigo 390.º;
8.5. Promover as notificações relativas à ordem, 
previamente aprovada, de execução de traba-
lhos a mais, de serviços a mais e de trabalhos 
de suprimentos de erros e omissões, prevista 
respetivamente no n° 1 do artigo 371°, alínea a) 
do n.º 3 do artigo 372°, n.º 2 do artigo 454.º e n.º 
1 do artigo 376°;
8.6. Promover as notificações relativas à ordem 
previamente aprovada, de supressão de traba-
lhos ou serviços a menos, prevista no n.º1, do 
artigo 379.º;
8.7. Promover a notificação relativa à convoca-
tória para a realização de vistoria para receção 
provisória e definitiva prevista, respetivamente, 
no n.º 3 do artigo 394° e n.º 6 do artigo 398°;
9. No âmbito da gestão dos recursos huma-
nos afetos aos serviços municipais referidos no 
Ponto 1., a competência para decidir quanto às 
seguintes matérias:
9.1. Aprovar e alterar o mapa de férias e restan-
tes decisões relativas a férias com respeito pelo 
interesse do serviço;
9.2. Justificar faltas;
9.3. Proceder à homologação da classificação 
de serviço dos funcionários no caso em que o 
delegado não tenha sido notador.
revogo o meu despacho n.º 35/vP/2018, de 25 
de maio de 2018
ratifico, ainda, quanto às matérias ora subde-
legadas, os atos anteriormente praticados pela 
senhora Diretora municipal de Infraestruturas e 
Espaços Públicos, Engenheira Dora Paula hen-
riques Ferreira da maia.
vila Nova de gaia, 2 de outubro de 2018
o vice-Presidente (Eng.º Patrocínio Azevedo) 

DESPACHO DE DESIGNAÇÃO N.º 75/18
Considerando que os cargos de direção inter-
média de 2.º grau são recrutados por procedi-
mento concursal, nos termos do artigo 21.º da 
Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e re-
publicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezem-
bro, aplicável à Administração Local pela Lei 
n.º 49/2012, de 29 de agosto, de entre traba-
lhadores em funções públicas contratados ou 
designados por tempo indeterminado, licencia-
dos, dotados de competência técnica e aptidão 
para o exercício de funções de direção, coor-
denação e controlo, que reúnam quatro anos 
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de experiência profissional em funções, cargos, 
carreiras ou categorias para cujo exercício ou 
provimento seja exigível uma licenciatura;
Considerando que foram cumpridas todas as 
formalidades legais inerentes ao procedimento 
concursal tendente ao provimento do cargo de 
Chefe de Divisão de Contabilidade e Tesouraria;
Considerando que, ponderados os resultados 
do concurso, face ao perfil revelado pelo can-
didato, confrontado com o exigido para o exer-
cício do cargo a prover, o júri considerou que 
o candidato reúne todas as condições para o 
exercício do cargo;
Nestes termos e em cumprimento do disposto 
nos n.º 9 e 10 do artigo 21.º do diploma acima 
citado, nomeio, em comissão de serviço, pelo 
período de três anos, no cargo de Chefe de Di-
visão de Contabilidade e Tesouraria, o técnico 
superior marcelo miranda oliveira, pertencente 
ao mapa de pessoal desta Câmara municipal.
Para efeitos do disposto no n.º 11 do artigo 11.º 
da referida Lei, a nota curricular do designado 
é publicada em anexo ao presente despacho.
o presente despacho produz efeitos à data de 1 
de outubro de 2018.
NoTA CUrrICULAr:
marcelo miranda oliveira
habilitações académicas e formação comple-
mentar mais relevante:
2005 - Licenciatura em Contabilidade e gestão;
2016 - Lei do orçamento de Estado 2016;
2017 - Lei do orçamento de Estado de 2017 - 
Implicações na Administração Local;
2017 - regulamento geral sobre a Proteção de 
Dados;
Experiência profissional mais relevante:
2005 - Técnico superior na Câmara municipal 
vila Nova gaia;
2017 - Chefe divisão contabilidade e tesouraria 
em regime de substituição na Câmara munici-
pal vila Nova gaia.
Paços do Concelho, 10 de outubro de 2018
o Presidente da Câmara, (Eduardo vítor mar-
tins)

DESPACHO N.º 76/P/2018
Considerando:
- o elevado número de procedimentos concur-
sais em curso para recrutamento de novos tra-
balhadores e o escasso número de trabalhado-

res afetos ao setor de recrutamento e seleção 
do Departamento de Pessoal, fatores que limi-
tam a gestão célere dos processos;
- a opção pela gestão por entidade externa dos 
instrumentos de avaliação escrita de avaliação 
de conhecimentos dos procedimentos concur-
sais não resolve a pressão de serviço anterior-
mente referida;
- a experiência de trabalho de longos anos na 
área identificada detida pela Dra. Carla sofia 
Barbosa soares marfins, a que acresce a posse 
de licenciatura em administração pública e pós-
-graduação em gestão de recursos humanos;
- a importância do reforço, no mais curto espa-
ço de tempo possível, do mapa de pessoal da 
Câmara, através da afetação de novos trabalha-
dores aos serviços municipais;
Determino que a Chefe de Equipa multidiscipli-
nar de Atividades e Projetos sociais, Dra. Carla 
sofia Barbosa soares marfins, preste apoio, em 
acumulação com o referido cargo, à tramitação 
daqueles processos, designadamente na respe-
tiva coordenação, cumulativamente às funções 
de Chefe de Equipa e transitoriamente enquan-
to decorre este contexto.
vila Nova de gaia, 31 de outubro de 2018
o Presidente da Câmara, (Eduardo vítor rodri-
gues)

INFOrMAÇÃO N.º 77/P/2018
NomEAçÃo Do CoorDENADor CIENTIFICo 
Do oBsErvATÓrIo soCIAL DE gAIA
Considerando que:
I. A Câmara municipal constituiu o observatório 
social de gaia.
II. o observatório constitui-se como uma es-
trutura municipal de natureza consultiva que, 
sem prejuízo do funcionamento e atividade 
normal da Câmara, visa promover, monitorizar 
e difundir o estudo e conhecimento técnico e 
científico bem como toda a informação estra-
tegicamente relevante para o desenvolvimento 
sustentado e sustentável do tecido económico 
e social do concelho, no quadro da prossecu-
ção das atribuições do município e das relações 
institucionais em rede.
III. os parceiros do observatório social de gaia 
serão, numa primeira fase, as empresas munici-
pais gaiurb, Em e as Aguas de gaia, Em, sA, a 
Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 
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a Faculdade de Psicologia e Ciências da Educa-
ção da Universidade do Porto, o IPP, o Institu-
to Piaget (vNg), o IsPgaya e o IsLA (vNg), a 
Atlântico Business school, que constituirão, em 
conjunto com a Câmara municipal o “Conselho 
Permanente” do observatório social.
Iv. No quadro dos seus objetivos gerais e espe-
cíficos, serão quatro as áreas de principais de 
atuação do observatório, a saber:
- Demografia, natalidade e envelhecimento;
- Emprego e economia;
- Coesão e inclusão social;
- Equipamentos e infraestruturas.
v. o observatório tem os seguintes objetivos 
específicos:
a) Desenvolver sistemas de informação per-
manentemente atualizados que sistematizem 
a informação nas áreas económicas e sociais 
estrategicamente relevantes, divulgando-a em 
benefício dos diferentes parceiros, da comuni-
dade académica e científica, dos atores sociais 
e da comunidade em geral;
b) Promover, acompanhar e avaliar a execução 
de medidas e programas de ação que possi-
bilitem estratégias de trabalho nas diferentes 
áreas sociais de atividade;
c) Criar “mini observatórios” suscetíveis de fun-
cionar como índices da conjuntura económica e 
social do concelho de vila Nova de gaia;
d) recolher, analisar, cruzar e divulgar de forma 
integrada a informação setorial das seguintes 
áreas da realidade económica e social do con-
celho, a saber:
- Educação (Abandono Escolar, Insucesso Es-
colar e Trabalho Infantil);
- Comportamentos Desviantes (Alcoolismo, 
Toxicodependência, violência Doméstica. me-
nores em situação de Perigo e menores com 
Condutas Desviantes);
- Emprego (Caraterização da população Em-
pregada. Desemprego, Caraterização do Tecido 
Empresarial e Formação Profissional);
- Família (Deficiência. Idosos, rendimento so-
cial de Inserção, Prestações sociais e Famílias 
de Acolhimento);
- Demografia. Natalidade e Envelhecimento 
(Estrutura da População / Indicadores Demo-
gráficos - Concelho e Estrutura da População/
lndicadores Demográficos - Freguesias);
- Equipamentos e Infra-estruturas (Indicadores 

de infra-estruturas urbanas, instalações e equi-
pamentos económicos, sociais, de saúde, des-
portivos, culturais e ambientais, entre outros de 
interesse social concelhio).
d) Editar um manual do observatório para di-
vulgação dos indicadores sociais contempla-
dos nas diferentes áreas de atuação;
e) realizar fóruns de debate abertos à comu-
nidade sobre as potencialidades e fragilidades 
das áreas sociais que o observatório monitori-
ze e promover a participação ativa dos diferen-
tes parceiros e agentes locais na conceção de 
futuras estratégias de atuação.
f) Disponibilizar à comunidade técnica e cientí-
fica os dados recolhidos, nomeadamente, junto 
do INE, Pordata e de outras entidades externas, 
incentivando, assim, a produção de trabalhos 
académicos e de investigação suscetíveis de 
publicação na “Coleção de Estudos” do obser-
vatório, bem como através da organização de 
conferências temáticas regulares.
Assim, de acordo com os objetivos anterior-
mente apresentados e tendo em conta a ne-
cessidade de atualizar um conjunto alargado 
de informações sobre o concelho de vila Nova 
de gaia, ora tendente à capacitação de candi-
daturas ao quadro comunitário em curso, ora 
tendente à preparação do próximo quadro co-
munitário, ora mesmo para compreensão de fe-
nómenos sociais em curso, importa concretizar 
este importante objetivo para o município.
Desta forma, no exercício das minhas compe-
tências, nomeio para o exercício de funções de 
Coordenador Científico do observatório social 
de gaia o Prof, Doutor João Teixeira Lopes.
Determino que a presente nomeação produza 
efeitos a 1 de janeiro de 2019.
Determino ainda a concretização do respetivo 
protocolo de colaboração com a Universidade 
do Porto para as referidas funções.
Promova-se a publicação, em boletim munici-
pal, do teor do presente despacho e dê-se co-
nhecimento do mesmo a todos os serviços mu-
nicipais.
A Câmara, para conhecimento.
Paços do município, 31 de outubro de 2018
o Presidente da Câmara, (Eduardo vítor rodri-
gues)



DESPACHOS E ORDENS DE SERVIÇO

Nº 96 | OutubRO 2018 | bOLEtIM MuNICIPAL

90

78/2018
PrOPOStA DE DESIGNAÇÃO DA "EQuIPA 
MuLtIDISCIPLINAr DE APOIO AOS CIDA-

DÃOS"
Considerando:
1. A aprovação da adequação da estrutura or-
gânica flexível, em reunião de Câmara munici-
pal de 29 de outubro de 2018, com a criação e 
densificação das competências funcionais das 
Unidades orgânicas Flexíveis e das Equipas 
multidisciplinares;
2. Que dentro dos limites fixados pela Assem-
bleia municipal e em conformidade com o dis-
posto no regulamento da organização dos 
serviços municipais, se justifica designar o 
Chefe da Equipa multidisciplinar de Apoio aos 
Cidadãos, com as competências descritas no 
regulamento da organização dos serviços mu-
nicipais — "Estrutura matricial e Flexível", a qual 
terá como principal missão Intervir em todas 
as questões relacionadas com as necessidades 
da população, no espaço físico pertencente ao 
Concelho;
3. A designação da chefia da equipa e poste-
rior constituição dos membros da mesma são 
realizadas obrigatoriamente de entre efetivos 
dos serviços, com o perfil adequado, atentos 
os objetivos e a composição da equipa (n.º 3 
do art.º 12° do Decreto-Lei 305/2009, de 23 de 
outubro), mediante deliberação da Câmara mu-
nicipal, sob proposta do Presidente da Câmara;
4. Que a Dra. Cristiana Nóbrega, Licenciada em 
gestão de recursos humanos, reúne os requisi-
tos legais ao provimento no cargo;
5. A identificada técnica possui a formação ade-
quada ao perfil do cargo, nomeadamente nas 
áreas de Protocolo e organização de Eventos 
na Administração Pública, bem como em ges-
tão de Projetos na Administração Pública;
6. o perfil, a competência técnica e a aptidão 
manifestada para o exercício de funções de 
coordenação e controlo, tendo já evidenciado 
competências de implementação geral de pro-
jetos transversais a toda a organização, que exi-
ge uma visão e conhecimento muito amplo da 
atividade, designadamente:
• Projeto "Meu Bairro, Minha Rua”:
• Projeto de implementação do atendimento di-
gitai;
• Projeto de implementação do sistema infor-

mático de rede com as Juntas de Freguesias e 
cidadãos;
• Articulação com a Direção Municipal respe-
tiva para o acompanhamento do observatório 
social de gaia.
7. Considerando ainda que estão preenchidos 
os requisitos e condições definidas no art.º12° 
do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro.
Assim, nos termos do art.º 35° n.º 2, alínea a) e 
art.º 37° da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.
ProPoNho,
1. Que a Câmara municipal, nos termos e para os 
efeitos previstos no artigo 12° do Decreto-Lei 
305/2009, de 23 de outubro, aprecie e delibere 
aprovar a designação, para assegurar a missão 
e as competências constantes do regulamento 
da organização dos serviços municipais - Es-
trutura matricial e Flexível, da licenciada Cris-
tiana Nóbrega como Chefe de Equipa multidis-
ciplinar de Apoio aos Cidadãos, com o estatuto 
de base remuneratória equiparada a Chefe de 
Divisão — Dirigente Intermédio de 2° grau, sem 
prejuízo da opção pelo vencimento de origem, 
acrescido dos suplementos e abonos generi-
camente aplicáveis à Administração Local, nos 
termos dos deliberações já identificados, com 
efeitos o 1 de dezembro de 2018.
2. A referido Equipa multidisciplinar de Apoio 
ao Cidadão contará com o seguinte constitui-
ção;
- Anabela marques e silva;
- Cristina manuela Pinto Teixeira machado;
- hélio Fernandes Duarte rodrigues;
- regina manuela Pires vila Nova.
vila Nova de gaia, 31 de outubro de 2018.
o Presidente da Câmara, (Eduardo vítor rodri-
gues)

DESPACHO N.º 79/P/2018
mobilidade interna de técnica superior para o 
gabinete de Apoio à Presidência e consequen-
te nomeação para o cargo de Diretora munici-
pal da Presidência
Por necessidade de afetação de recursos téc-
nicos especializados ao gabinete de Apoio d 
Presidência, determino, com efeitos imediatos, 
a mobilidade interna da técnica superior Arq.ª 
Dina maria martins henriques Esteves, traba-
lhadora do mapa de pessoal do município, para 
este gabinete.
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Considerando ainda,
- A deliberação da Câmara municipal de 29 de 
outubro de 2018, que aprovou a estrutura fle-
xível e propôs à Assembleia municipal a apro-
vação da estrutura nuclear da organização dos 
serviços municipais, que prevê a criação da Di-
reção municipal da Presidência, corresponden-
te a cargo de direção superior de 1° grau;
- Que, após deliberação da Assembleia munici-
pal e consequente publicação em Diário da re-
pública, mantendo-se aquela proposta, importa 
prover o cargo;
- Que de acordo com o n.º 1 do artigo 27° da 
Lei 2/2004, de 15 de janeiro, na redação dada 
pela Lei 64/2011, de 22 de dezembro, aplicá-
vel à administração local pela Lei 49/2012, de 
29 de agosto, os cargos dirigentes podem ser 
exercidos em regime de substituição em caso 
de vacatura do lugar;
Nomeio, em regime de substituição, para o car-
go de Diretora municipal da Presidência a li-
cenciada Dina maria martins henriques Esteves, 
vinculada à Administração Pública, por possuir 
a competência técnica, aptidão, experiência 
profissional e formação adequada ao exercício 
da respetiva função, com efeitos ao dia poste-
rior à publicação da estrutura orgânica em Diá-
rio da república.
À Câmara, para conhecimento.
vila Nova de gaia, 31 de outubro de 2018
o Presidente da Câmara, (Eduardo vítor rodri-
gues)

b.2. OrDENS DE SErVIÇO

OrDEM DE SErVIÇO N.º 15/2018
Por necessidade de afetação de recursos hu-
manos no serviço veterinário municipal, consi-
derando a escassez de colaboradores para as-
segurar o funcionamento eficaz e eficiente do 
Centro de reabilitação Animal, determino que 
a trabalhadora Isabel maria Pinto Pereira de oli-
veira Fontes, assistente técnica, com o n.º de 
ordem 6496, passe a exercer funções no referi-
do serviço, com efeitos ao dia 1 de outubro de 
2018, deixando a Divisão de gestão de Equipa-
mentos e Eventos.
município de vila Nova de gaia, 1 de outubro de 
2018.

o vereador, manuel António Correia monteiro.

OrDEM DE SErVIÇO N.º 16/2018
Por necessidade de afetação de recursos hu-
manos na Divisão Administrativa, de Atendi-
mento e Arquivo (serviço de táxi), decorrido 
período experimental acordado entre as partes, 
determino que o trabalhador José Lopes morei-
ra, assistente operacional, com o n.º de ordem 
821, passe a exercer funções na referida divi-
são, com efeitos ao dia de 30 de julho de 2018, 
deixando o gabinete do senhor vereador Arq.º 
José valentim miranda.
município de vila Nova de gaia, 8 de outubro 
de 2018
o vereador, manuel António Correia monteiro.
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C.1. AVISOS

Aviso nº 14461/2018
do D.r., II série – Nº 195 – 10/10/18

medidas Preventivas no âmbito do Plano de Ur-
banização da Avenida da república
Torna-se público que, sob proposta da Câmara 
municipal, a Assembleia municipal de vila Nova 
de gaia aprovou, em 13 de setembro de 2018, 
as medidas Preventivas no âmbito do Plano de 
Urbanização da Avenida da república, em vila 
Nova de gaia.
Assim, nos termos e para os efeitos do disposto 
no artigo 191.º do Decreto-lei n,º 80/2015 de 14 
de maio, publicam-se a deliberação da Assem-
bleia municipal, o articulado das medidas Pre-
ventivas e os respetivos quadro e planta anexos. 
24 de setembro de 2018 - o Presidente da Câ-
mara, Eduardo vítor rodrigues.

Deliberação
José manuel de Almeida Couto, na qualidade 
de Primeiro secretário da mesa da Assembleia 
municipal de vila Nova de gaia.
Certifica que da minuta de Ata da reunião Ex-
traordinária desta Assembleia municipal, reali-
zada no dia 13 de setembro de 2018, consta, de 
entre outras, a seguinte deliberação:
Foi aprovada por maioria, a Proposta da Câma-
ra municipal quanto às medidas Preventivas no 
âmbito do Plano de Urbanização da Avenida da 
república, em vila Nova de gaia.
Esta certidão é isenta por se destinar à Câmara 
municipal de vila Nova de gaia.
Por ser verdade, fiz passar a presente certidão 
que assino.
Assembleia municipal de vila Nova de gaia, 13 
de setembro de 2018. — o Primeiro secretário, 
Prof. Dr. José manuel de Almeida Couto.

Medidas Preventivas no âmbito da elaboração 
do Plano de urbanização da Avenida da repú-
blica - Vila Nova de Gaia
As presentes medidas preventivas visam acau-
telar o efeito útil do Plano de Urbanização da 
Avenida da república (n.º 1 do artigo 134.º do 
rJIgT), que apenas será alcançado se simulta-
neamente forem suspensas normas do Plano 
Diretor municipal de vila Nova de gaia e do Pla-
no de Pormenor da Zona Envolvente aos Paços 

do Concelho, aplicáveis na área (n.º 2 do mes-
mo artigo).
A proposta de medidas preventivas foi modela-
da de forma ajustada e proporcional à situação 
a regular, por isso se apresenta diferenciada 
para áreas específicas dentro da área de abran-
gência do Plano de Urbanização.
Tendo em conta que estas medidas preventi-
vas têm como objetivo salvaguardar as opções 
constantes do Plano de Urbanização da Aveni-
da da república, naturalmente que a sua área 
de incidência tem de coincidir com a área de 
incidência deste Plano, no sentido de que não 
a pode “ultrapassar” ou “extravasar”. Pelo con-
trário, há algumas áreas contidas dentro dos li-
mites da área do Plano nas quais não se prevê 
aplicar quaisquer dessas medidas.

Artigo 1.º
objetivos

1 - As presentes medidas preventivas visam sal-
vaguardar a elaboração do Plano de Urbaniza-
ção da Avenida da república (doravante Plano 
de Urbanização ou Plano), nos termos do n.º 
3 do artigo 134.º do regime Jurídico dos Ins-
trumentos de gestão Territorial, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 80/99, de 14 de maio. 
2 – As presentes medidas preventivas desti-
nam-se a evitar a concretização de projetos e 
de operações urbanísticas que possam colocar 
em causa as opções de planeamento a definir 
no Plano de Urbanização. 

Artigo 2.º
âmbito territorial

1 - As medidas preventivas aqui adotadas apli-
cam-se a áreas demarcadas dentro da área de 
incidência do Plano de Urbanização da Avenida 
da república, as quais se encontram devida-
mente identificadas na planta anexa respeitan-
te à área de intervenção do Plano. 
2 – Nas áreas a que se aplicam as presentes me-
didas preventivas, ficam suspensas as normas 
do Plano Diretor municipal de vila Nova de gaia 
(publicado através do Aviso n.º 14327/2009, no 
Diário da república de 12 de agosto de 2009), 
com exceção da identificação e respetivo regi-
me de salvaguarda dos imóveis inventariados 
no Anexo Iv do seu regulamento, assim como 
as normas do Plano de Pormenor do Novo Cen-
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tro Cívico / Zona Envolvente aos Paços do Con-
celho (publicado no Diário da república de 1 de 
abril de 1992).

Artigo 3.º
âmbito material

As presentes medidas preventivas têm um con-
teúdo material diferenciado para cada área 
identificada na planta anexa nos termos que 
constam do quadro anexo.

Artigo 4.º
Exclusão do âmbito de aplicação

os atos administrativos constitutivos de direi-
tos resultantes de decisões ou deliberações le-
galmente tomadas antes da entrada em vigor 
das presentes medidas preventivas e que sejam 
eficazes, incluindo as informações prévias favo-
ráveis e as aprovações de projetos de arquite-
tura, não ficam abrangidos por estas. 

Artigo 5.º
âmbito temporal

As medidas preventivas vigoram pelo prazo de 
um ano a contar da data da respetiva publica-
ção, prorrogáveis por mais seis meses, cadu-
cando, em todo o caso, com a abertura da fase 
da discussão pública do Plano de Urbanização, 
momento a partir do qual a salvaguarda das op-
ções do Plano passa a ser feita por via da me-
dida cautelar da suspensão dos procedimentos 
prevista no artigo 145.º do regime Jurídico dos 
Instrumentos de gestão Territorial.

ANEXo
Medidas Preventivas no âmbito da elabora-
ção do Plano de urbanização da Avenida da 

república

(conforme a área-plano redelimitada)

Identificadores das imagens e respetivos en-
dereços do sítio do SNIt

(conforme o disposto no artigo 14.º da Portaria 
n.º 245/2011)

ht tp ://ssa igt .dgter r i tor io .pt/ i /P lanta_
com_a_delimitação_da_área_a_sujeitar_a_
mP_45612_1.jpg

C.2. EDItAIS

EDt-CMVNG/2018/623
TELmo FILIPE QUELhAs morEIrA, Diretor do 
Departamento de Policia municipal, no uso das 
competências subdelegadas pelo Exmo. se-
nhor vereador Dr. manuel monteiro, por Despa-
cho n.º 58/vmm/2017 de 09 de Novembro:
Faz saber, que nos termos do art.º 166º do Có-
digo da Estrada, fica por este meio notificada 
hIDrorEgA II – EQUIPAmENTos NorTE, LDA, 
com última morada conhecida na Av. vasco da 
gama EN 222 Km 8,2 Apart 3087 - Pedroso, na 
qualidade de proprietária conforme consta na 
Conservatória do registo de Automóveis, de 
que a Polícia municipal de vila Nova de gaia re-
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moveu no dia 08/02/2018, ao abrigo do art.º 
164º do Código da Estrada, da rua Luis gomes 
de Almeida, freguesia de oliveira do Douro, 
para o Estaleiro municipal, sito na rua do Pas-
sadouro, Freguesia da madalena, o veículo Li-
geiro de Passageiros, marca Peugeot, modelo 
306, matrícula 12-39-IU, por se encontrar esta-
cionado em infração ao art.º163º do Código da 
Estrada
Dispõe a notificada do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do 
presente Edital, para a reclamação do referido 
veículo, sob pena do mesmo ser considerado 
abandonado e adquirido pela Autarquia, con-
forme o previsto no n.º 4 do art.º 165.º do Có-
digo da Estrada, com as consequências daí re-
sultantes
E para constar se faz o presente Edital que vai 
ser afixado no escaparate do átrio dos Paços 
do Concelho
Proc. 089/DPm/vA/2018
N/ ref.ª: sAI-PmvNg/2018/1646
vila Nova de gaia, 28-09-2018
Diretor do Departamento de Policia municipal, 
Telmo Filipe Quelhas moreira.
Data de Publicitação: 01/10/2018

EDt-CMVNG/2018/625
PosTUrA mUNICIPAL DE TrâNsITo - rUA 
AZErEDo LoBo, mADALENA
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 
3 de setembro de 2018, foi aprovada a seguinte 
PosTUrA mUNICIPAL DE TrâNsITo:
rua Azeredo Lobo: implementação de sentido 
único de circulação automóvel oeste-este.
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de gaia, 28 de setembro de 2018,
o vereador, manuel António Correia monteiro.
Data de Publicitação: 02/10/2018

EDt-CMVNG/2018/626
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAmENTo 

N.º 18/97
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento municipal de 

Urbanização e Edificação)
Eng.º Patrocínio miguel vieira Azevedo, vice-
-Presidente da Câmara municipal de vila Nova 
de gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 44/PCm/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 
de outubro de 2017. 
FAZ sABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 18 
de setembro 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.º18/97 para o lote n.º10, reque-
rido em nome de BACKhomE II ArQUITETU-
rA E CoNsTrUçÃo LDA, que tem como obje-
tivo o prolongamento da volumetria existente 
até ao limite do lote a nascente, resultante no 
aumento da área de construção de 362,00m2 
para 428,55m2, eliminação dos alpendres late-
rais, construção de anexo destinado a casa das 
máquinas, e nivelamento do terreno para a cota 
de acesso (passeio). 
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.º2003/18 estará disponível 
para consulta, no serviço de Atendimento 
da gAIUrB, E.m., nos dias úteis, das 9.00h às 
16.30h. 
o vice-Presidente (Eng.º Patrocínio Azevedo) 
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Data de Publicitação: 03/10/2018

EDt-CMVNG/2018/627
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAmENTo N.º 
66/84
(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 
25 de setembro de 2018, e nos termos do dis-
posto 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 li-
cença de loteamento n.º 66/84 para o lote n.º 
49, requerido em nome de sÍLvIA goNçALvEs 
TEIXEIrA, que tem como objetivo a alteração à 
configuração do alpendre destinado a aparca-
mento automóvel.
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 3969/18 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: 03/10/2018

EDt-CMVNG/2018/628
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAmENTo 

N.º 14/85
(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 25 
de setembro 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 14/85 para o lote n.º 1, reque-
rido em nome de ALFrEDo mAChADo LEITE, 
que tem como objetivo a alteração de uso da 
edificação para comércio e serviços.
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 2773/18 estará disponível 
para consulta, no serviço de Atendimento 
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da gAIUrB, E.m., nos dias úteis, das 9.00h às 
16.30h.
o vice-Presidente (Eng.º Patrocínio Azevedo) 

Data de Publicitação: 03/10/2018

EDt-CMVNG/2018/629
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAmENTo 

N.º 71/86
(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 24 
de setembro 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 71/86 para o lote n.º 7, reque-
rido em nome de ArNALDo mANUEL rEImÃo 
vAZ PErEIrA, que tem como objetivo a alte-
ração da área de implantação e de construção, 
resultante do aumento da volumetria de todos 
os pisos e definição do piso de aproveitamento 
do vão do telhado e definição de anexo.

Para efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
27.º ficam os proprietários dos lotes constantes 
do referido alvará de loteamento notificados 
para se pronunciarem sobre a alteração indica-
da, no prazo de 10 dias. 
o processo n.º 557/18 estará disponível para con-
sulta, no serviço de Atendimento da gAIUrB, 
E.m., nos dias úteis, das 9.00h às 16.30h. 
o vice-Presidente (Eng.º Patrocínio Azevedo) 

Data de Publicitação: 03/10/2018

EDt-CMVNG/2018/630
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAmENTo 

N.º 31/74
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento municipal de 
Urbanização e Edificação)
Eng.º Patrocínio miguel vieira Azevedo, vice-
-Presidente da Câmara municipal de vila Nova 
de gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 44/PCm/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 
de outubro de 2017.
FAZ sABEr através do presente Edital, em cum-
primento do seu despacho proferido em 20 de 
setembro 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 31/74 para os lotes 5 e 6, reque-
rido em nome de PErPIgAIA-ComPrA, vEN-
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DA E ADmINIsTrAçÃo DE ImÓvEIs, LDA., que 
tem como objetivo a definição de volume ane-
xo, no logradouro posterior do lote, com área 
máxima de implantação de 150,15m2.
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 2762/15 estará disponível 
para consulta, no serviço de Atendimento 
da gAIUrB, E.m., nos dias úteis, das 9.00h às 
16.30h. 
o vice-Presidente (Eng.º Patrocínio Azevedo) 

Data de Publicitação: 03/10/2018

EDt-CMVNG/2018/632
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 18 respeitante à reu-
nião Pública realizada no dia 17 de setembro 
de 2018, aprovada nos termos do disposto no 
art.º 27º do CPA, no nº. 3 do art.º 57º da Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro, bem como do nº. 
1, do art.º 11º do regimento desta Câmara mu-
nicipal, aprovado pelo Executivo na reunião de 
2017/10/21. 

Por ser verdade e a fim de ser tornada pública 
se fez o presente Edital que vai ser afixado no 
átrio municipal, estando a respetiva ata exposta 
para consulta, junto do balcão de informação. 
vila Nova de gaia, 8 de outubro de 2018.
o vereador, manuel António  Correia monteiro.
Data de Publicitação: 10/10/2018

EDt-CMVNG/2018/633
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 19 respeitante à 
reunião ordinária realizada no dia 1 de outubro 
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 outubro de 2018.
o vereador, manuel António  Correia monteiro.
Data de Publicitação: 11/10/2018

EDt-CMVNG/2018/634*
N. º 2/2018

Dr mIgUEL mArQUEs DE LEmos roDrI-
gUEs, ADmINIsTrADor DE "ÁgUAs DE gAIA, 
Em, s.A”. 
TorNA PÚBLICo nos termos do n.º 1 do art.º 
17º do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de agosto, 
os resultados obtidos nas análises efetuadas à 
água destinada ao consumo humano de 1 de 
abril a 30 de junho de 2018.
vila Nova de gaia, 02 de outubro de 2018.
o Conselho de Administração, Águas de gaia, 
Em, sA
Data de Publicitação: 11/10/2018
*ver mapas nas últimas páginas do boletim

EDt-CMVNG/2018/635
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAmENTo 

N.º 15/94
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(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento municipal de 
Urbanização e Edificação)
Eng.º Patrocínio miguel vieira Azevedo, vice-
-Presidente da Câmara municipal de vila Nova 
de gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 44/PCm/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 
de outubro de 2017.
FAZ sABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 
28 de setembro de 2018, e nos termos do dis-
posto 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 li-
cença de loteamento n.º 15/94 para os lote n.º 
8, lote Y e lote X, requerido em nome de Imo-
BILIÁrIA sÁs, Lda., que tem como objetivo 
incorporar a parcela X (118,00m2) na área do 
lote 8 (1314,00m2), ficando o lote 8 com a área 
de 1432,00m2, o aumento da área de constru-
ção correspondente à construção na parcela 
Y e a cedência ao domínio público a parcela X 
(75,00m2) destinada a posto de transformação.
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 2054/18 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: 11/10/2018

EDt-CMVNG/2018/636
TELmo FILIPE QUELhAs morEIrA, Diretor do 
Departamento de Policia municipal, no uso das 
competências subdelegadas pelo Exmo. se-
nhor vereador Dr. manuel monteiro, por Despa-
cho n.º 58/vmm/2017 de 09 de Novembro:
Faz saber, que fica nos termos do art.º 166º do 
Código da Estrada, por este meio notificado 
JUsTo JoÃo CArvALho DAs FLorEs, com 
última morada conhecida na Urb. de vale de 
rãs, BL C 6 – r/C B - Abrantes, 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 
01/03/2018, ao abrigo do art.º 164º do Código 
da Estrada, da rua Infante D. henrique, fregue-
sia de mafamude, para o Estaleiro municipal, 
sito na rua do Passadouro, Freguesia da ma-
dalena, o veículo Ligeiro de Passageiros, mar-
ca mercedes, modelo Benz, matrícula 18-26-hg 
(cancelada), 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. nº165/DPm/vA/2018
N/ ref.ª: sAI-PmvNg/2018/1669
vila Nova de gaia, 09-10-2018
Diretor do Departamento de Policia municipal, 
Telmo Filipe Quelhas moreira.
Data de Publicitação: 15/10/2018

EDt-CMVNG/2018/638
(Proc. 974/sAL/2016)

TELmo FILIPE QUELhAs morEIrA, Diretor do 
Departamento da Polícia municipal, da Câma-
ra municipal de vila Nova de gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vmm/2017, de 09 de Novembro, do senhor 
vereador do Pelouro da Fiscalização munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
PCm/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
senhor Presidente da Câmara municipal, com 
competência conferida pela Câmara municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
FAZ sABEr, nos termos do disposto na alínea 
d) do n.º 1 do art.º 112.º do Código de Proce-
dimento Administrativo (CPA), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de Janeiro, atra-
vés da afixação do presente Edital, de que por 
despacho do senhor vereador do Pelouro da 
Fiscalização municipal, de 25 de maio 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 Jor-
ge da Fonseca Jorge, junto ao nº 917, da união 
de freguesias de pedroso e seixezelo, deste 
concelho, com efeitos a partir do próximo dia 6 
de novembro de 2018, pelas 8:00 horas, e pelo 
período estritamente necessário ao cumpri-
mento da execução coerciva da ordem de lim-
peza/corte da vegetação espontânea excessiva 
presente no referido terreno e posterior remo-
ção ou eliminação de todos os sobrantes vege-
tais a produzir ou existentes, bem como de ou-
tros tipos de resíduos aí presentes, em violação 
do disposto no art. 33º e alínea b), do art.º 49º, 

do regulamento municipal de resíduos sóli-
dos Urbanos e Limpeza Pública de vila Nova 
de gaia, proferida, em 27/06/2017, por despa-
cho do Exmº senhor vereador do Pelouro da 
Fiscalização municipal, com competência sub-
delegada 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 27/06/2017, 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 Jorge da Fonseca 
Jorge, junto ao nº 917, da união de freguesias de 
pedroso e seixezelo, deste concelho, em virtu-
de do seu estado violar o disposto no art.º 33.º 
e alínea b), do art.º 49.º, do regulamento muni-
cipal de resíduos sólidos Urbanos e Limpeza 
Pública de vila Nova de gaia.
ora, a ordem proferida veio a ser-lhes devida-
mente notificada, por via de editais afixados, 
nos locais de estilo, respetivamente em 08-09-
2017 e 12-09-2017.
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 06-04-2018, que a or-
dem proferida não veio a ser cumprida, o que 
legitima, ora, o recurso à execução coerciva da 
ordem 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 Novembro, alterado pelo DL n.º 61/96, 
de 31/01, de que as quantias, relativas às despe-
sas realizadas no âmbito da execução coerciva, 
incluindo quaisquer indemnizações ou sanções 
pecuniárias, que a Administração tenha de su-
portar para o efeito, serão de conta dos infra-
tores.
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/2018/37873
vila Nova de gaia, 15-10-2018
Diretor do Departamento de Policia municipal, 
Telmo Filipe Quelhas moreira.
Data de Publicitação: 17/10/2018
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EDt-CMVNG/2018/640
mANUEL ANTÓNIo CorrEIA moNTEIro no 
uso das competências delegadas pelo Exmº se-
nhor Presidente da Câmara através do despa-
cho nº 47/PCm/2017 de 27 de outubro de 2017
TorNA PÚBLICo que a próxima reunião Públi-
ca vai ter lugar no dia 19 de novembro de 2018, 
segunda-feira, pelas 16,00 horas.
Nos termos do disposto no artigo 7.º do regi-
mento da Câmara municipal de vila Nova de 
gaia, aprovado em reunião de 25 de outubro 
de 2013, os munícipes interessados em intervir 
no período aberto ao público, devem inscrever-
-se na receção da Câmara até às 17 horas da 
terça-feira imediatamente anterior à reunião 
pública agendada para aquele dia 19.11.2018.
E para constar se lavrou o presente Edital que 
vai ser afixado no átrio municipal.
vila Nova de gaia, 15 de outubro de 2018.
o vereador, manuel António Correia monteiro.
Data de Publicitação: 22/10/2018

EDt-CMVNG/2018/641
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 20 respeitante à 
reunião Pública realizada no dia 15 de outubro 
de 2018, aprovada nos termos do disposto no 
art.º 27º do CPA, no nº. 3 do art.º 57º da Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro, bem como do nº. 
1, do art.º 11º do regimento desta Câmara mu-
nicipal, aprovado pelo Executivo na reunião de 
2017/10/21.
Por ser verdade e a fim de ser tornada pública 
se fez o presente Edital que vai ser afixado no 
átrio municipal, estando a respetiva ata exposta 
para consulta, junto do balcão de informação.
vila Nova de gaia, 19 de outubro de 2018.
o vereador, manuel António Correia monteiro.
Data de Publicitação: 22/10/2018

EDt-CMVNG/2018/642
ProJETo DE rEgULAmENTo DAs INsÍgNIAs 
E DIsTINçÕEs hoNorÍFICAs DE vILA NovA 
DE gAIA
Eduardo vítor rodrigues, Presidente da Câma-

ra municipal de vila Nova de gaia, torna público, 
nos termos e para os efeitos do artigo 101.º do 
Código do Procedimento Administrativo (CPA), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de 
janeiro, que a Câmara municipal, em reunião or-
dinária de 1 de outubro de 2018, deliberou sub-
meter o projeto de regulamento das Insígnias 
e Distinções honoríficas de vila Nova de gaia, 
a consulta pública, para recolha de sugestões, 
mediante publicação 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,11 de ou-
tubro de 2018
o Presidente da Câmara municipal de vila Nova 
de gaia, (Eduardo vítor rodrigues)
Data de Publicitação: 22/10/2018

EDt-CMVNG/2018/644
(Proc. 1560/sAL/2018)

TELmo FILIPE QUELhAs morEIrA, Diretor do 
Departamento da Polícia municipal, da Câma-
ra municipal de vila Nova de gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vmm/2017, de 09 de Novembro, do senhor 
vereador do Pelouro da Fiscalização munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
PCm/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
senhor Presidente da Câmara municipal, com 
competência conferida pela Câmara municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 
do n.º 1 e no n.º 3 do artigo 112.º do Código de 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, atra-
vés da afixação do presente Edital e em cum-



101

 nº 96 | outubro 2018 | boletim municipal

avisos e editais

primento do despacho proferido pelo senhor 
vereador do Pelouro da Fiscalização municipal, 
Dr. manuel monteiro, em 02/10/2018, ao abri-
go da subdelegação de competências cons-
tante do despacho n.º 47/PCm/2017 de 27 de 
outubro, o(s) proprietário(s), arrendatário(s), 
usufrutuário(s) e demais titulares de direitos 
reais sobre o terreno, sito na rua José António 
gomes, n.º 171, freguesia de s. Félix da marinha, 
deste município.
DA orDEm, proferida por esta autoridade ad-
ministrativa no âmbito do processo de fisca-
lização n.º 1560/sAL/2018, de execução dos 
trabalhos de limpeza, sem destruição do cober-
to vegetal, designadamente corte de material 
vegetal infestante existente e remoção dos re-
síduos sobrantes, verdes ou outros quaisquer, 
promovendo, entre outros, a proliferação de in-
setos e animais rastejantes, e constituindo, por 
conseguinte, foco de insalubridade e de insegu-
rança (risco de incêndio) no local, em cumpri-
mento do disposto nos artigos 33.º, 49.º alínea 
b), do regulamento municipal de resíduos só-
lidos Urbanos e Limpeza Pública de vila Nova 
de gaia, concedendo-lhe, para o efeito, o prazo 
de 15 dias úteis. 
Com efeito, decorre do disposto no sobredito 
artigo 33.º que é proibida a existência de ár-
vores, arbustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou 
quaisquer resíduos nos terrenos ou logradou-
ros dos prédios rústicos ou urbanos quando 
constituam perigo de incêndio ou para a saúde 
pública, cuja violação, de acordo com o dispos-
to na alínea b) do artigo 49.º do citado regula-
mento, constitui contraordenação, passível de 
coima graduada de uma vez até um máximo de 
cinco vezes o salário mínimo nacional. 
Ao abrigo do disposto nas alíneas a) e c) do 
artigo 124.º do Código de Procedimento Admi-
nistrativo, é dispensada a audiência dos inte-
ressados, justificada pela necessidade urgente 
e imperiosa de remover a situação de grave in-
salubridade, de perigo de incêndio e de risco 
acrescido para a saúde pública que decorre da 
densidade, altura e qualidade da vegetação e 
ainda da constatação de circunstancialismos, 
meteorológicos ou de localização do imóvel, 
que potenciam a possibilidade de ocorrência 
concreta e efetiva de resultados danosos para 
pessoas e bens e ainda para o interesse público 

em presença. 
mais se notifica que, após o decurso do prazo 
de 15 dias sem que se mostre cumprida a or-
dem, promover-se-á, imediatamente, a tomada 
de posse administrativa do imóvel com vista à 
execução coerciva da ordem proferida e incum-
prida, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 
149.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 442/91, de 
15 de Novembro, ainda aplicável por força do 
disposto no artigo 6.º do novo Código de Pro-
cedimento Administrativo.
A posse administrativa é realizada pelos servi-
ços municipais competentes para o efeito, me-
diante a elaboração de um auto de posse onde, 
para além de se identificar o ato aqui expresso, 
se especificam demais elementos que se reve-
lem por pertinentes elencar.
mais se adverte que os custos e todas as quan-
tias relativas às despesas a realizar no âmbito 
da execução coerciva, incluindo quaisquer in-
demnizações ou sanções pecuniárias que a au-
toridade administrativa careça de suportar para 
o efeito, serão imputados ao(à)(s) infrator(a)
(s). 
Ao prazo ora fixado acresce uma dilação de 30 
dias, em cumprimento do disposto na alínea c) 
do n.º 1 do artigo 88.º do Código de Procedi-
mento Administrativo. 
Caso opte(m) por proceder à limpeza volun-
tária do terreno, deverá(ão) comunicá-lo, por 
qualquer meio, aos serviços de fiscalização da 
Divisão de Fiscalização e Contraordenações 
deste município.
Ao abrigo do disposto no artigo 122.º do Có-
digo de Procedimento Administrativo poderá o 
processo de fiscalização n.º 1560/sAL/2018 ser 
consultado nas instalações da Divisão de Fis-
calização e Contraordenações, sitas no Largo 
de Aljubarrota, 13 (edifício gAIUrB, em frente 
ao Cais de gaia), União de Freguesias de santa 
marinha e são Pedro da Afurada, em dias úteis, 
no horário compreendido entre as 09:00 e as 
12:00 e entre as 14:00 e as 16:00. 
Para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: INT-CmvNg/2018/37444
vila Nova de gaia, 10-11-2018
Diretor do Departamento de Policia municipal, 
Telmo Filipe Quelhas moreira.
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Data de Publicitação: 23/10/2018

EDt-CMVNG/2018/645
(Proc. 508/sAL/2018)

TELmo FILIPE QUELhAs morEIrA, Diretor do 
Departamento da Polícia municipal, da Câma-
ra municipal de vila Nova de gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vmm/2017, de 09 de Novembro, do senhor 
vereador do Pelouro da Fiscalização munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
PCm/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
senhor Presidente da Câmara municipal, com 
competência conferida pela Câmara municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 
do nº.1 e nº.3, do art.º 112º do Código de Procedi-
mento Administrativo (aprovado pelo Decreto-
-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da afixa-
ção do presente Edital, e em cumprimento do 
despacho proferido pelo senhor vereador do 
Pelouro da Fiscalização municipal, Dr. manuel 
monteiro, em 14/09/2018, ao abrigo da subde-
legação de competências constante do des-
pacho n. 47/PCm/2017 de 27 de outubro, o(s) 
proprietário(s), arrendatário(s), usufrutuário(s) 
e demais titulares de direitos reais sobre o ter-
reno, sito na rua Campo do monte, frente ao 
n.º 11, da freguesia de vilar de Andorinho, deste 
município, da intenção desta autoridade admi-
nistrativa ordenar, a execução, a promover no 
prazo de 15 dias úteis, da limpeza da vegetação 
e demais resíduos, existentes no referido ter-
reno, promovendo, entre outros, a proliferação 
de insetos e animais rastejantes, e constituindo, 
por conseguinte, um foco de insalubridade e de 
insegurança no local, em violação do disposto 
no art.º 33.º do regulamento municipal de re-
síduos sólidos Urbanos e Limpeza Pública do 
município de vila Nova de gaia.
mais se notifica que, de acordo com o disposto 
nos art.º 121.º e 122.º, do Código de Procedimento 
Administrativo, dispõe(m) de 10 dias úteis para 
apresentar as alegações, que entender(em) por 
convenientes, face ao teor da intenção, que ora 
lhe(s) veio a ser comunicada.
Caso não sejam apresentadas alegações por 
escrito, no prazo de 10 dias úteis, a contar da 
presente notificação, a intenção agora comuni-

cada converter-se-á em ordem efetiva, deven-
do cumprir com o determinado no prazo que 
lhe foi concedido. 
mais se notifica que, após o decurso do prazo 
concedido para o efeito, e constatada a manu-
tenção da situação de insalubridade e insegu-
rança detetada, nos termos e para os efeitos do 
disposto no n.º 2 do art.º 149.º e ss. do DL n.º 
442/91, de 15 de novembro, alterado pelo DL n.º 
61/96, de 31/01, aplicável por força do disposto 
no art.º 6.º, do DL n.º 4/2015, de 07/01, será to-
mada posse administrativa do terreno com vis-
ta à execução coerciva dos trabalhos.
As quantias relativas às despesas realizadas no 
âmbito da execução coerciva, incluindo quais-
quer indemnizações ou sanções pecuniárias, 
que a administração tenha de suportar para o 
efeito, são de conta dos infratores. 
Ao prazo aqui fixado acresce uma dilação de 
30 dias. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(508/sAL/2018) poderá ser consultado junto 
da Divisão de Fiscalização e Contraordenações, 
no edifício da gaiurb – Urbanismo e habitação, 
Em, sito no Largo Aljubarrota, 13 (ao Cais de 
gaia), em dias úteis, no horário compreendido 
entre as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 
16:00. 
Para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: INT-CmvNg/2018/35225
vila Nova de gaia, 25-09-2018
Diretor do Departamento de Policia municipal, 
Telmo Filipe Quelhas moreira.
Data de Publicitação: 23/10/2018

EDt-CMVNG/2018/646
(Proc. 1476/sAL/2017)

TELmo FILIPE QUELhAs morEIrA, Diretor do 
Departamento da Polícia municipal, da Câma-
ra municipal de vila Nova de gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vmm/2017, de 09 de Novembro, do senhor 
vereador do Pelouro da Fiscalização munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
PCm/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
senhor Presidente da Câmara municipal, com 
competência conferida pela Câmara municipal 
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na reunião de 21 de outubro de 2017.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº.1 e nº.3, do art.112º do Código de Pro-
cedimento Administrativo (aprovado pelo De-
creto-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da 
afixação do presente Edital, e em cumprimen-
to do despacho proferido senhor vereador do 
Pelouro da Fiscalização municipal, Dr. manuel 
monteiro, em 30/08/2018, o(s) proprietário(s), 
arrendatário(s), usufrutuário(s) e demais titu-
lares de direitos reais sobre o terreno, sito na  
rua da Azenha, junto ao nº 294, da freguesia 
de vilar de Andorinho, deste município, da or-
dem de execução, a promover no prazo de 15 
dias úteis, da limpeza da vegetação e demais 
resíduos, existentes no referido terreno, promo-
vendo, entre outros, a proliferação de insetos e 
animais rastejantes, e constituindo, por conse-
guinte, um foco de insalubridade e de insegu-
rança (risco de incêndio) no local, em violação 
do disposto no art.º 33.º do regulamento mu-
nicipal de resíduos sólidos Urbanos e Limpeza 
Pública do município de vila Nova de gaia.
Ao abrigo do disposto nas alíneas a) e c) do 
artigo 124.º do Código de Procedimento Ad-
ministrativo, aprovado em anexo ao Decreto-
-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro, é dispensada 
a audiência dos interessados, justificada pela 
necessidade urgente e imperiosa de remover a 
situação de grave insalubridade, de perigo de 
incêndio e de risco acrescido para a saúde pú-
blica que decorre da densidade, altura e qua-
lidade da vegetação e ainda da constatação 
de circunstancialismos, meteorológicos ou de 
localização do imóvel, que potenciam a possi-
bilidade de ocorrência concreta e efetiva de re-
sultados danosos para pessoas e bens e ainda 
para o interesse público em presença.
Com efeito, decorre do disposto no citado art.º 
33.º, que é proibida a existência de árvores, ar-
bustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou quais-
quer resíduos nos terrenos ou logradouros dos 
prédios rústicos ou urbanos quando consti-
tuam perigo de incêndio ou para a saúde pú-
blica, sendo que, de acordo com o disposto na 
alínea b) do art.º 49.º, do citado regulamento, 
constitui contraordenação, passível de coima 
graduada de uma vez até um máximo de cinco 
vezes o salário mínimo nacional. 
mais se notifica que, após o decurso do prazo 

concedido para o efeito, e constatada a manu-
tenção da situação de insalubridade e insegu-
rança detetada, nos termos e para os efeitos do 
disposto no n.º 2 do art.º 149.º e ss. do DL n.º 
442/91, de 15 de novembro, alterado pelo DL n.º 
61/96, de 31/01, aplicável por força do disposto 
no art.º 6.º, do DL n.º 4/2015, de 07/01, será to-
mada posse administrativa do terreno com vis-
ta à execução coerciva dos trabalhos.
A posse administrativa é realizada pelos servi-
ços municipais competentes, mediante a elabo-
ração de um auto de posse onde, para além de 
se identificar o ato aqui expresso, se especifi-
cam demais elementos que se revelem por per-
tinentes elencar. As quantias relativas às despe-
sas realizadas no âmbito da execução coerciva, 
incluindo quaisquer indemnizações ou sanções 
pecuniárias, que a administração tenha de su-
portar para o efeito, são de conta dos infratores. 
Ao prazo aqui fixado acresce uma dilação de 
30 dias. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(1476/sAL/2017) poderá ser consultado junto 
da Divisão de Fiscalização e Contraordenações, 
no edifício da gaiurb – Urbanismo e habitação, 
Em, sito no Largo Aljubarrota, 13 (ao Cais de 
gaia), em dias úteis, no horário compreendido 
entre as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 
16:00. 
Para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: INT-CmvNg/2018/34933
vila Nova de gaia, 24-09-2018
Diretor do Departamento de Policia municipal, 
Telmo Filipe Quelhas moreira.
Data de Publicitação: 23/10/2018

EDt-CMVNG/2018/647
(Proc. 930/sAL/2017)

TELmo FILIPE QUELhAs morEIrA, Diretor do 
Departamento da Polícia municipal, da Câma-
ra municipal de vila Nova de gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vmm/2017, de 09 de Novembro, do senhor 
vereador do Pelouro da Fiscalização munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
PCm/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
senhor Presidente da Câmara municipal, com 
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competência conferida pela Câmara municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 
do nº.1 e nº.3, do art. 112º do Código de Proce-
dimento Administrativo (aprovado pelo Decre-
to-lei n.º 4/2015, de 7 de Janeiro), através da 
afixação do presente Edital, e em cumprimen-
to do despacho proferido senhor vereador do 
Pelouro da Fiscalização municipal, Dr. manuel 
monteiro, em 28/09/2018, o(s) proprietário(s), 
arrendatário(s), usufrutuário(s) e demais titula-
res de direitos reais sobre o terreno, sito Entron-
camento entre Beco vila rachão e a rua dos 
Coutos, da União de Freguesias de serzedo e 
Perosinho, deste município, da ordem de limpe-
za, corte de material vegetal existente e remo-
ção dos resíduos sobrantes, verdes ou outros 
quaisquer, em cumprimento do disposto nos 
artigos 33.º e 49.º, alínea b), do regulamento 
municipal de resíduos sólidos Urbanos e Lim-
peza Pública de vila Nova de gaia, conceden-
do-lhe, para o efeito, o prazo de 15 dias úteis. 
Com efeito, decorre do disposto no citado art.º 
33.º, que é proibida a existência de árvores, ar-
bustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou quais-
quer resíduos nos terrenos ou logradouros dos 
prédios rústicos ou urbanos quando constituam 
perigo de incêndio ou para a saúde pública, 
sendo que, de acordo com o disposto na alínea 
b) do art.º 49.º, do citado regulamento, consti-
tui contraordenação, passível de coima gradua-
da de uma vez até um máximo de cinco vezes o 
salário mínimo nacional. 
Ao abrigo do disposto nas alíneas a) e c) do 
artigo 124.º do Código de Procedimento Ad-
ministrativo, aprovado em anexo ao Decreto-
-Lei n.º 4/2015, de 07 de Janeiro, é dispensada 
a audiência dos interessados, justificada pela 
necessidade urgente e imperiosa de remover a 
situação de grave insalubridade, de perigo de 
incêndio e de risco acrescido para a saúde pú-
blica que decorre da densidade, altura e quali-
dade da vegetação e ainda da constatação de 
circunstancialismos meteorológicos e de locali-
zação do imóvel que potenciam a possibilidade 
de ocorrência concreta e efetiva de resultados 
danosos para pessoas e bens e ainda para o in-
teresse público em presença.---
mais se notifica que, após o decurso do prazo 
concedido para o efeito, e constatada a manu-

tenção da situação de insalubridade e insegu-
rança detetada, nos termos e para os efeitos do 
disposto no n.º 2 do art.º 149.º e ss. do DL n.º 
442/91, de 15 de Novembro, alterado pelo DL 
n.º 61/96, de 31/01, aplicável por força do dis-
posto no art.º 6.º, do DL n.º 4/2015, de 07/01, 
será tomada posse administrativa do terreno 
com vista à execução coerciva dos trabalhos.
A posse administrativa é realizada pelos servi-
ços municipais competentes, mediante a elabo-
ração de um auto de posse onde, para além de 
se identificar o ato aqui expresso, se especifi-
cam demais elementos que se revelem por per-
tinentes elencar. As quantias relativas às despe-
sas realizadas no âmbito da execução coerciva, 
incluindo quaisquer indemnizações ou sanções 
pecuniárias, que a administração tenha de su-
portar para o efeito, são de conta dos infratores. 
Ao prazo aqui fixado acresce uma dilação de 
30 dias. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(930/sAL/2017) poderá ser consultado junto 
da Divisão de Fiscalização e Contraordenações, 
no edifício da gaiurb – Urbanismo e habitação, 
Em, sito no Largo Aljubarrota, 13 (ao Cais de 
gaia), em dias úteis, no horário compreendido 
entre as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 
16:00. 
Para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: INT-CmvNg/2018/36995
vila Nova de gaia, 10-09-2018
Diretor do Departamento de Policia municipal, 
Telmo Filipe Quelhas moreira.
Data de Publicitação: 23/10/2018

EDt-CMVNG/2018/648
(Proc. 527/sAL/2016)

TELmo FILIPE QUELhAs morEIrA, Diretor do 
Departamento da Polícia municipal, da Câma-
ra municipal de vila Nova de gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vmm/2017, de 09 de Novembro, do senhor 
vereador do Pelouro da Fiscalização munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
PCm/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
senhor Presidente da Câmara municipal, com 
competência conferida pela Câmara municipal 
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na reunião de 21 de outubro de 2017.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 
do nº.1 e nº.3, do art.º 112º do Código de Pro-
cedimento Administrativo (aprovado pelo De-
creto-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da 
afixação do presente Edital, e em cumprimento 
do despacho proferido pelo senhor vereador 
do Pelouro da Fiscalização municipal, Dr. ma-
nuel monteiro, em 14/09/2018, ao abrigo da 
subdelegação de competências constante do 
despacho n. 47/PCm/2017 de 27 de outubro, 
proferido pelo senhor Presidente da Câmara, 
com competência conferida pela Câmara muni-
cipal, na reunião de 21 de outubro de 2017, o(s) 
proprietário(s), arrendatário(s), usufrutuário(s) 
e demais titulares de direitos reais sobre o ter-
reno, sito na rUA Do ArEINho, JUNTo Ao Nº 
135, freguesia de AvINTEs, deste município, da 
intenção desta autoridade administrativa or-
denar, a execução, a promover no prazo de 15 
dias úteis, da limpeza da vegetação e demais 
resíduos, existentes no referido terreno, promo-
vendo, entre outros, a proliferação de insetos e 
animais rastejantes, e constituindo, por conse-
guinte, um foco de insalubridade e de insegu-
rança (risco de incêndio) no local, em violação 
do disposto no art.º 33.º do regulamento mu-
nicipal de resíduos sólidos Urbanos e Limpeza 
Pública do município de vila Nova de gaia. 
Com efeito, decorre do disposto no citado art.º 
33.º, que é proibida a existência de árvores, ar-
bustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou quais-
quer resíduos nos terrenos ou logradouros dos 
prédios rústicos ou urbanos quando consti-
tuam perigo de incêndio ou para a saúde pú-
blica, sendo que, de acordo com o disposto na 
alínea b) do art.º 49.º, do citado regulamento, 
constitui contraordenação, passível de coima 
graduada de uma vez até um máximo de cinco 
vezes o salário mínimo nacional. 
mais se notifica que, de acordo com o dispos-
to nos art.ºs 121.º e 122.º, do Código de Pro-
cedimento Administrativo, dispõe(m) de 10 
dias úteis para apresentar as alegações, que 
entender(em) por convenientes, face ao teor da 
intenção, que ora lhe(s) veio a ser comunicada. 
Caso não sejam apresentadas alegações por 
escrito, no prazo de 10 dias úteis, a contar da 
presente notificação, a intenção agora comu-
nicada converter-se-á em ordem efetiva a, de-

vendo cumprir com o determinado no prazo 
que lhe foi concedido.
mais se notifica que, após o decurso do prazo 
concedido para o efeito, e constatada a manu-
tenção da situação de insalubridade e insegu-
rança detetada, nos termos e para os efeitos do 
disposto no n.º 2 do art.º 149.º e ss. do DL n.º 
442/91, de 15 de novembro, alterado pelo DL n.º 
61/96, de 31/01, aplicável por força do disposto 
no art.º 6.º, do DL n.º 4/2015, de 07/01, será to-
mada posse administrativa do terreno com vis-
ta à execução coerciva dos trabalhos.
As quantias relativas às despesas realizadas no 
âmbito da execução coerciva, incluindo quais-
quer indemnizações ou sanções pecuniárias, 
que a administração tenha de suportar para o 
efeito, são de conta dos infratores. 
Ao prazo aqui fixado acresce uma dilação de 
30 dias. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(527/sAL/2016) poderá ser consultado junto da 
Divisão de Fiscalização e Contraordenações, no 
edifício da gaiurb – Urbanismo e habitação, Em, 
sito no Largo Aljubarrota, 13 (ao Cais de gaia), 
em dias úteis, no horário compreendido entre 
as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 16:00. 
Para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: INT-CmvNg/2018/35126
vila Nova de gaia, 25-09-2018
Diretor do Departamento de Policia municipal, 
Telmo Filipe Quelhas moreira.
Data de Publicitação: 23/10/2018

EDt-CMVNG/2018/649
(Proc. 1310/sAL/2018)

TELmo FILIPE QUELhAs morEIrA, Diretor do 
Departamento da Polícia municipal, da Câma-
ra municipal de vila Nova de gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vmm/2017, de 09 de Novembro, do senhor 
vereador do Pelouro da Fiscalização munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
PCm/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
senhor Presidente da Câmara municipal, com 
competência conferida pela Câmara municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 
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do n.º 1 e no n.º 3 do artigo 112.º do Código de 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, atra-
vés da afixação do presente Edital e em cum-
primento do despacho proferido pelo senhor 
vereador do Pelouro da Fiscalização municipal, 
Dr. manuel monteiro, em 14/09/2018, ao abri-
go da subdelegação de competências cons-
tante do despacho n.º 47/PCm/2017 de 27 de 
outubro, o(s) proprietário(s), arrendatário(s), 
usufrutuário(s) e demais titulares de direitos 
reais sobre o terreno, sito na rua do salvador 
Brandão, n.º 447, da União de freguesias de gul-
pilhares e valadares, deste município.
DA orDEm, proferida por esta autoridade ad-
ministrativa no âmbito do processo de fiscali-
zação n.º 1310/sAL/2018, de execução dos tra-
balhos de limpeza, sem destruição do coberto 
vegetal, designadamente corte de material 
vegetal infestante existente e remoção dos re-
síduos sobrantes, verdes ou outros quaisquer, 
promovendo, entre outros, a proliferação de in-
setos e animais rastejantes, e constituindo, por 
conseguinte, foco de insalubridade e de insegu-
rança (risco de incêndio) no local, em cumpri-
mento do disposto nos artigos 33.º, 49.º alínea 
b), do regulamento municipal de resíduos só-
lidos Urbanos e Limpeza Pública de vila Nova 
de gaia, concedendo-lhe, para o efeito, o prazo 
de 15 dias.
Com efeito, decorre do disposto no sobredito 
artigo 33.º que é proibida a existência de árvo-
res, arbustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou 
quaisquer resíduos nos terrenos ou logradouros 
dos prédios rústicos ou urbanos quando consti-
tuam perigo de incêndio ou para a saúde públi-
ca, cuja violação, de acordo com o disposto na 
alínea b) do artigo 49.º do citado regulamento, 
constitui contraordenação, passível de coima 
graduada de uma vez até um máximo de cinco 
vezes o salário mínimo nacional. 
Ao abrigo do disposto nas alíneas a) e c) do 
artigo 124.º do Código de Procedimento Admi-
nistrativo, é dispensada a audiência dos inte-
ressados, justificada pela necessidade urgente 
e imperiosa de remover a situação de grave in-
salubridade, de perigo de incêndio e de risco 
acrescido para a saúde pública que decorre da 
densidade, altura e qualidade da vegetação e 
ainda da constatação de circunstancialismos, 

meteorológicos ou de localização do imóvel, 
que potenciam a possibilidade de ocorrência 
concreta e efetiva de resultados danosos para 
pessoas e bens e ainda para o interesse público 
em presença. 
mais se notifica que, após o decurso do prazo 
de 15 dias sem que se mostre cumprida a or-
dem, promover-se-á, imediatamente, a tomada 
de posse administrativa do imóvel com vista à 
execução coerciva da ordem proferida e incum-
prida, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 
149.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 442/91, de 
15 de Novembro, ainda aplicável por força do 
disposto no artigo 6.º do novo Código de Pro-
cedimento Administrativo.
A posse administrativa é realizada pelos servi-
ços municipais competentes para o efeito, me-
diante a elaboração de um auto de posse onde, 
para além de se identificar o ato aqui expresso, 
se especificam demais elementos que se reve-
lem por pertinentes elencar.
mais se adverte que os custos e todas as quan-
tias relativas às despesas a realizar no âmbito 
da execução coerciva, incluindo quaisquer in-
demnizações ou sanções pecuniárias que a au-
toridade administrativa careça de suportar para 
o efeito, serão imputados ao(à)(s) infrator(a)
(s). 
Ao prazo ora fixado acresce uma dilação de 30 
dias, em cumprimento do disposto na alínea c) 
do n.º 1 do artigo 88.º do Código de Procedi-
mento Administrativo. 
Caso opte(m) por proceder à limpeza volun-
tária do terreno, deverá(ão) comunicá-lo, por 
qualquer meio, aos serviços de fiscalização da 
Divisão de Fiscalização e Contraordenações 
deste município.
Ao abrigo do disposto no artigo 122.º do Có-
digo de Procedimento Administrativo poderá o 
processo de fiscalização n.º 1310/sAL/2018 ser 
consultado nas instalações da Divisão de Fis-
calização e Contraordenações, sitas no Largo 
de Aljubarrota, 13 (edifício gAIUrB, em frente 
ao Cais de gaia), União de Freguesias de santa 
marinha e são Pedro da Afurada, em dias úteis, 
no horário compreendido entre as 09:00 e as 
12:00 e entre as 14:00 e as 16:00. 
Para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
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N/ ref.ª: INT-CmvNg/2018/35338
vila Nova de gaia, 26-09-2018
Diretor do Departamento de Policia municipal, 
Telmo Filipe Quelhas moreira.
Data de Publicitação: 23/10/2018

EDt-CMVNG/2018/650
(Proc. 210/sAL/2017)

TELmo FILIPE QUELhAs morEIrA, Diretor do 
Departamento da Polícia municipal, da Câma-
ra municipal de vila Nova de gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vmm/2017, de 09 de Novembro, do senhor 
vereador do Pelouro da Fiscalização munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
PCm/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
senhor Presidente da Câmara municipal, com 
competência conferida pela Câmara municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 
do n.º 1 e no n.º 3 do artigo 112.º do Código de 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, atra-
vés da afixação do presente Edital e em cum-
primento do despacho proferido pelo senhor 
vereador do Pelouro da Fiscalização municipal, 
Dr. manuel monteiro, em 14/09/2018, ao abri-
go da subdelegação de competências cons-
tante do despacho n.º 47/PCm/2017 de 27 de 
outubro, o(s) proprietário(s), arrendatário(s), 
usufrutuário(s) e demais titulares de direitos 
reais sobre o terreno, sito na rua Laborim de 
Baixo, junto ao n.º 124,  da União de freguesias 
de mafamude e vilar do Paraíso, deste municí-
pio.
DA orDEm, proferida por esta autoridade ad-
ministrativa no âmbito do processo de fiscali-
zação n.º 210/sAL/2017, de execução dos tra-
balhos de limpeza, sem destruição do coberto 
vegetal, designadamente corte de material 
vegetal infestante existente e remoção dos re-
síduos sobrantes, verdes ou outros quaisquer, 
promovendo, entre outros, a proliferação de in-
setos e animais rastejantes, e constituindo, por 
conseguinte, foco de insalubridade e de insegu-
rança (risco de incêndio) no local, em cumpri-
mento do disposto nos artigos 33.º, 49.º alínea 
b), do regulamento municipal de resíduos só-
lidos Urbanos e Limpeza Pública de vila Nova 

de gaia, concedendo-lhe, para o efeito, o prazo 
de 15 dias;
Com efeito, decorre do disposto no sobredito 
artigo 33.º que é proibida a existência de árvo-
res, arbustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou 
quaisquer resíduos nos terrenos ou logradouros 
dos prédios rústicos ou urbanos quando consti-
tuam perigo de incêndio ou para a saúde públi-
ca, cuja violação, de acordo com o disposto na 
alínea b) do artigo 49.º do citado regulamento, 
constitui contraordenação, passível de coima 
graduada de uma vez até um máximo de cinco 
vezes o salário mínimo nacional. 
Ao abrigo do disposto nas alíneas a) e c) do 
artigo 124.º do Código de Procedimento Admi-
nistrativo, é dispensada a audiência dos inte-
ressados, justificada pela necessidade urgente 
e imperiosa de remover a situação de grave in-
salubridade, de perigo de incêndio e de risco 
acrescido para a saúde pública que decorre da 
densidade, altura e qualidade da vegetação e 
ainda da constatação de circunstancialismos, 
meteorológicos ou de localização do imóvel, 
que potenciam a possibilidade de ocorrência 
concreta e efetiva de resultados danosos para 
pessoas e bens e ainda para o interesse público 
em presença. 
mais se notifica que, após o decurso do prazo 
de 15 dias sem que se mostre cumprida a or-
dem, promover-se-á, imediatamente, a tomada 
de posse administrativa do imóvel com vista à 
execução coerciva da ordem proferida e incum-
prida, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 
149.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 442/91, de 
15 de Novembro, ainda aplicável por força do 
disposto no artigo 6.º do novo Código de Pro-
cedimento Administrativo.
A posse administrativa é realizada pelos servi-
ços municipais competentes para o efeito, me-
diante a elaboração de um auto de posse onde, 
para além de se identificar o ato aqui expresso, 
se especificam demais elementos que se reve-
lem por pertinentes elencar.
mais se adverte que os custos e todas as quan-
tias relativas às despesas a realizar no âmbito 
da execução coerciva, incluindo quaisquer in-
demnizações ou sanções pecuniárias que a au-
toridade administrativa careça de suportar para 
o efeito, serão imputados ao(à)(s) infrator(a)
(s). 
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Ao prazo ora fixado acresce uma dilação de 30 
dias, em cumprimento do disposto na alínea c) 
do n.º 1 do artigo 88.º do Código de Procedi-
mento Administrativo. 
Caso opte(m) por proceder à limpeza volun-
tária do terreno, deverá(ão) comunicá-lo, por 
qualquer meio, aos serviços de fiscalização da 
Divisão de Fiscalização e Contraordenações 
deste município.
Ao abrigo do disposto no artigo 122.º do Có-
digo de Procedimento Administrativo poderá o 
processo de fiscalização n.º 210/sAL/2017 ser 
consultado nas instalações da Divisão de Fis-
calização e Contraordenações, sitas no Largo 
de Aljubarrota, 13 (edifício gAIUrB, em frente 
ao Cais de gaia), União de Freguesias de santa 
marinha e são Pedro da Afurada, em dias úteis, 
no horário compreendido entre as 09:00 e as 
12:00 e entre as 14:00 e as 16:00. 
Para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: INT-CmvNg/2018/34911
vila Nova de gaia, 24-09-2018
Diretor do Departamento de Policia municipal, 
Telmo Filipe Quelhas moreira.
Data de Publicitação: 23/10/2018

EDt-CMVNG/2018/651
(Proc. 1430/sAL/2018)

TELmo FILIPE QUELhAs morEIrA, Diretor do 
Departamento da Polícia municipal, da Câma-
ra municipal de vila Nova de gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vmm/2017, de 09 de Novembro, do senhor 
vereador do Pelouro da Fiscalização munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
PCm/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
senhor Presidente da Câmara municipal, com 
competência conferida pela Câmara municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 
do nº.1 e nº.3, do art.º 112º do Código de Procedi-
mento Administrativo (aprovado pelo Decreto-
-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da afixa-
ção do presente Edital, e em cumprimento do 
despacho proferido pelo senhor vereador do 
Pelouro da Fiscalização municipal, Dr. manuel 
monteiro, em 28/09/2018, ao abrigo da sub-

delegação de competências constante do des-
pacho n. 47/PCm/2017 de 27 de outubro, o(s) 
proprietário(s), arrendatário(s), usufrutuário(s) 
e demais titulares de direitos reais sobre o ter-
reno, sito na rua Central, logradouro da habi-
tação sita com o nº 291, freguesia de Crestuma, 
deste município, DA orDEm, proferida por esta 
autoridade administrativa no âmbito do proces-
so de fiscalização n.º 1430/sAL/2018, de execu-
ção de trabalhos de limpeza, corte de material 
vegetal existente e remoção dos resíduos so-
brantes, verdes ou outros quaisquer, do terre-
no de que é legal detentor(a), em cumprimento 
do disposto nos artigos 33.º e 49.º, alínea b), 
do regulamento municipal de resíduos sóli-
dos Urbanos e Limpeza Pública de vila Nova de 
gaia, concedendo-lhe, para o efeito, o prazo de 
15 dias úteis.
Com efeito, decorre do disposto no citado art.º 
33.º, que é proibida a existência de árvores, ar-
bustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou quais-
quer resíduos nos terrenos ou logradouros dos 
prédios rústicos ou urbanos quando constituam 
perigo de incêndio ou para a saúde pública, 
sendo que, de acordo com o disposto na alínea 
b) do art.º 49.º, do citado regulamento, consti-
tui contraordenação, passível de coima gradua-
da de uma vez até um máximo de cinco vezes o 
salário mínimo nacional. 
Ao abrigo do disposto nas alíneas a) e c) do 
artigo 124.º do Código de Procedimento Admi-
nistrativo, é dispensada a audiência dos inte-
ressados, justificada pela necessidade urgente 
e imperiosa de remover a situação de grave in-
salubridade, de perigo de incêndio e de risco 
acrescido para a saúde pública que decorre da 
densidade, altura e qualidade da vegetação e 
ainda da constatação de circunstancialismos, 
meteorológicos ou de localização do imóvel, 
que potenciam a possibilidade de ocorrência 
concreta e efetiva de resultados danosos para 
pessoas e bens e ainda para o interesse público 
em presença. 
mais se notifica que, após o decurso do prazo 
concedido para o efeito, e constatada a manu-
tenção da situação de insalubridade e insegu-
rança detetada, nos termos e para os efeitos do 
disposto no n.º 2 do art.º 149.º e ss. do DL n.º 
442/91, de 15 de novembro, alterado pelo DL n.º 
61/96, de 31/01, aplicável por força do disposto 
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no art.º 6.º, do DL n.º 4/2015, de 07/01, será to-
mada posse administrativa do terreno com vis-
ta à execução coerciva dos trabalhos.
A posse administrativa é realizada pelos servi-
ços municipais competentes, mediante a elabo-
ração de um auto de posse onde, para além de 
se identificar o ato aqui expresso, se especifi-
cam demais elementos que se revelem por per-
tinentes elencar. As quantias relativas às despe-
sas realizadas no âmbito da execução coerciva, 
incluindo quaisquer indemnizações ou sanções 
pecuniárias, que a administração tenha de su-
portar para o efeito, são de conta dos infrato-
res. 
Ao prazo aqui fixado acresce uma dilação de 
30 dias. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(1430/sAL/2018) poderá ser consultado junto 
da Divisão de Fiscalização e Contraordenações, 
no edifício da gaiurb – Urbanismo e habitação, 
Em, sito no Largo Aljubarrota, 13 (ao Cais de 
gaia), em dias úteis, no horário compreendido 
entre as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 
16:00. 
Para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: INT-CmvNg/2018/37109
vila Nova de gaia, 10-09-2018 
Diretor do Departamento de Policia municipal, 
Telmo Filipe Quelhas moreira.
Data de Publicitação: 23/10/2018

EDt-CMVNG/2018/652
(Proc. 1598/sAL/2016)

TELmo FILIPE QUELhAs morEIrA, Diretor do 
Departamento da Polícia municipal, da Câma-
ra municipal de vila Nova de gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vmm/2017, de 09 de Novembro, do senhor 
vereador do Pelouro da Fiscalização munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
PCm/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
senhor Presidente da Câmara municipal, com 
competência conferida pela Câmara municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 
do nº.1 e nº.3, do art.º 112º do Código de Procedi-
mento Administrativo (aprovado pelo Decreto-

-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da afixa-
ção do presente Edital, e em cumprimento do 
despacho proferido pelo senhor vereador do 
Pelouro da Fiscalização municipal, Dr. manuel 
monteiro, em 28/09/2018, ao abrigo da sub-
delegação de competências constante do des-
pacho n. 47/PCm/2017 de 27 de outubro, o(s) 
proprietário(s), arrendatário(s), usufrutuário(s) 
e demais titulares de direitos reais sobre o ter-
reno, sito na rua de Entrecampos, frente aos 
n.ºs 259 e 219, da freguesia de oliveira do Dou-
ro, deste município, da intenção desta auto-
ridade administrativa ordenar, a execução, a 
promover no prazo de 15 dias úteis, da limpeza 
da vegetação e demais resíduos, existentes no 
referido terreno, promovendo, entre outros, a 
proliferação de insetos e animais rastejantes, e 
constituindo, por conseguinte, um foco de insa-
lubridade e de insegurança (risco de incêndio) 
no local, em violação do disposto no art.º 33.º 
do regulamento municipal de resíduos sólidos 
Urbanos e Limpeza Pública do município de 
vila Nova de gaia. 
mais se notifica que, de acordo com o disposto 
nos art.º 121.º e 122.º, do Código de Procedimento 
Administrativo, dispõe(m) de 10 dias úteis para 
apresentar as alegações, que entender(em) por 
convenientes, face ao teor da intenção, que ora 
lhe(s) veio a ser comunicada. 
Caso não sejam apresentadas alegações por 
escrito, no prazo de 10 dias úteis, a contar da 
presente notificação, a intenção agora comuni-
cada converter-se-ão em ordem efetiva, deven-
do cumprir com o determinado no prazo que 
lhe foi concedido. 
mais se notifica que, após o decurso do prazo 
concedido para o efeito, e constatada a manu-
tenção da situação de insalubridade e insegu-
rança detetada, nos termos e para os efeitos do 
disposto no n.º 2 do art.º 149.º e ss. do DL n.º 
442/91, de 15 de novembro, alterado pelo DL n.º 
61/96, de 31/01, aplicável por força do disposto 
no art.º 6.º, do DL n.º 4/2015, de 07/01, será to-
mada posse administrativa do terreno com vis-
ta à execução coerciva dos trabalhos.
As quantias relativas às despesas realizadas no 
âmbito da execução coerciva, incluindo quais-
quer indemnizações ou sanções pecuniárias, 
que a administração tenha de suportar para o 
efeito, são de conta dos infratores. 
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Ao prazo aqui fixado acresce uma dilação de 
30 dias. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(1598/sAL/2016) poderá ser consultado junto 
da Divisão de Fiscalização e Contraordenações, 
no edifício da gaiurb – Urbanismo e habitação, 
Em, sito no Largo Aljubarrota, 13 (ao Cais de 
gaia), em dias úteis, no horário compreendido 
entre as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 
16:00. 
Para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: INT-CmvNg/2018/37208
vila Nova de gaia, 10-10-2018
Diretor do Departamento de Policia municipal, 
Telmo Filipe Quelhas moreira.
Data de Publicitação: 23/10/2018

EDt-CMVNG/2018/653
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAmENTo 

N.º 36/07
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento municipal de 
Urbanização e Edificação)
Eng.º Patrocínio miguel vieira Azevedo, vice-
-Presidente da Câmara municipal de vila Nova 
de gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 44/PCm/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 
de outubro de 2017. 
FAZ sABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 10 
de outubro 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 36/07 para o lote n.º12, re-
querido em nome de rUI mANUEL sILvA DE 
soUsA roChA, que tem como objetivo: 
Alteração da área de implantação da edificação 
principal, de 100m2 para 115,60m2; 
Alteração da área de construção do piso da 
cave, de 100m2 para 107,10m2, sendo 52,60m2 
destinados a aparcamento e 54,5m2 destina-
dos a habitação; 
Alteração da área de construção da habitação, 
do r/chão e do andar, de 100m2 para 98,8m2. 
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 4243/18 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: 23/10/2018

EDt-CMVNG/2018/654
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAmENTo 

N.º 37/92
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento municipal de 
Urbanização e Edificação)
Eng.º Patrocínio miguel vieira Azevedo, vice-
-Presidente da Câmara municipal de vila Nova 
de gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 44/PCm/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 
de outubro de 2017. 
FAZ sABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 
09/10/2018, e nos termos do disposto no ar-
tigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, na sua atual redação, que foi apre-
sentado um pedido de alteração da licença de 
loteamento n.º 37/92 para os lotes n.º 15 e 16, 



111

 nº 96 | outubro 2018 | boletim municipal

avisos e editais

requerido em nome de DomINgos JoAQUIm 
gomEs rEBELo, que tem como objetivo con-
templar as seguintes alterações: fusão dos lo-
tes 15 e 16, passando a área total dos lotes de 
770m2 para 748,40m2, resultante da realização 
de levantamento topográfico e implantação de 
edificação unifamiliar de cave, r/chão e andar, 
com área de implantação de 186,00m2 para 
276,25m2 e área de construção de 558,00m2 
para 733,15m2.
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 2293/18 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: 23/10/2018

EDt-CMVNG/2018/655
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAmENTo 

N.º 01/98
(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 
09/10/2018, e nos termos do disposto no artigo 
27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezem-
bro, na sua atual redação, que foi apresentado 
um pedido de alteração da licença de lotea-
mento n.º 01/98, para o lote n.º 9, requerido 
em nome de BACKhomE II, ArQUITETUrA E 
CoNsTrUçÃo LDA, que tem como objetivo: al-
teração da cércea, de cave, r/chão e andar para 
r/chão e andar; alteração da área de constru-
ção da habitação, de 115,80m2 para 155,34m2; 
alteração da área de construção da habitação, 
de 353,10m2 para 310,68m2 e alteração da área 
de construção dos anexos, de 40,60m2 para 
31,50m2.
Para efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
27.º ficam os proprietários dos lotes constantes 
do referido alvará de loteamento notificados 
para se pronunciarem sobre a alteração indica-
da, no prazo de 10 dias.
o processo n.º 1575/18 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: 23/10/2018
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EDt-CMVNG/2018/656
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAmENTo 

N.º 03/98
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento municipal de 
Urbanização e Edificação)
Eng.º Patrocínio miguel vieira Azevedo, vice-
-Presidente da Câmara municipal de vila Nova 
de gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 44/PCm/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 
de outubro de 2017.
FAZ sABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 3 
de outubro 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 03/98 para o lote n.º 14, 
requerido em nome de sérgio Fernando Cardo-
so Leite, que tem como objetivo a alteração da 
área do lote 14, de 538,00m2 para 548,82m2, 
resultante do levantamento topográfico, altera-
ção da implantação da edificação resultante da 
alteração dos afastamentos laterais aos limites 
do lote e alteração da área de implantação, de 
164,40m2 para 148,13m e alteração da área de 
construção, de 464,40m2 para 296,26m2.
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 604/18 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: 23/10/2018

EDt-CMVNG/2018/657
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 cum-
primento do seu despacho proferido em 3 de 
outubro 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 35/95 para o lote 13, requerido 
em nome de mArÍLIA mENDEs DE orNELAs 
CAmPos, que tem como objetivo a alteração 
da implantação da habitação, com 1 piso acima 
da cota de soleira e 145m2 de área de implanta-
ção e na definição de anexos destinados a ga-
ragem e arrumos. 
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-
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da, no prazo de 10 dias.
o processo n.º 5494/17 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: 23/10/2018

EDt-CMVNG/2018/658
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAmENTo 

N.º 91/74
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento municipal de 
Urbanização e Edificação)
Eng.º Patrocínio miguel vieira Azevedo, vice-
-Presidente da Câmara municipal de vila Nova 
de gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 44/PCm/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 
de outubro de 2017. 
FAZ sABEr através do presente Edital, em cum-
primento do seu despacho proferido em 12 de 
outubro 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 91/74 para o lote n.º 5, requerido 
em nome de mANUEL JoAQUIm mAgALhÃEs 
DE soUsA, que tem como objetivo: 
a) Alteração da área do lote, de 315m2 para 

328m2, resultante da realização de levanta-
mento topográfico; 
b) regularização das áreas de implantação e 
de construção da habitação, de acordo com 
o projeto aprovado no âmbito do processo n.º 
1886/79; 
c) regularização do volume anexo, destinado a 
garagem, com 55m2. 
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 4478/18 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: 23/10/2018

EDt-CMVNG/2018/661
(Proc. 951/sAL/2017)

TELmo FILIPE QUELhAs morEIrA, Diretor do 
Departamento da Polícia municipal, da Câma-
ra municipal de vila Nova de gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vmm/2017, de 09 de Novembro, do senhor 
vereador do Pelouro da Fiscalização munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
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PCm/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
senhor Presidente da Câmara municipal, com 
competência conferida pela Câmara municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 
do n.º 1 e no n.º 3 do artigo 112.º do Código de 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, atra-
vés da afixação do presente Edital e em cum-
primento do despacho proferido pelo senhor 
vereador do Pelouro da Fiscalização municipal, 
Dr. manuel monteiro, em 14/09/2018, ao abri-
go da subdelegação de competências cons-
tante do despacho n.º 47/PCm/2017 de 27 de 
outubro, o(s) proprietário(s), arrendatário(s), 
usufrutuário(s) e demais titulares de direitos 
reais sobre o terreno, sito na rua Capitão Lei-
tão, junto ao n.º 94, da União de freguesias de 
santa marinha e são Pedro da Afurada, deste 
município.
DA orDEm, proferida por esta autoridade ad-
ministrativa no âmbito do processo de fiscali-
zação n.º 951/sAL/2017, de execução dos tra-
balhos de limpeza, sem destruição do coberto 
vegetal, designadamente corte de material 
vegetal infestante existente e remoção dos re-
síduos sobrantes, verdes ou outros quaisquer, 
bem como poda / corte das árvores propen-
dentes sobre a via pública, promovendo, entre 
outros, a proliferação de insetos e animais ras-
tejantes, e constituindo, por conseguinte, foco 
de insalubridade e de insegurança (risco de in-
cêndio) no local, em cumprimento do disposto 
nos artigos 33.º, 49.º alínea b) e artigo 48.º alí-
nea n), do regulamento municipal de resíduos 
sólidos Urbanos e Limpeza Pública de vila 
Nova de gaia, concedendo-lhe, para o efeito, o 
prazo de 15 dias.
Com efeito, decorre do disposto no sobredito 
artigo 33.º que é proibida a existência de árvo-
res, arbustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou 
quaisquer resíduos nos terrenos ou logradouros 
dos prédios rústicos ou urbanos quando consti-
tuam perigo de incêndio ou para a saúde públi-
ca, cuja violação, de acordo com o disposto na 
alínea b) do artigo 49.º do citado regulamento, 
constitui contraordenação, passível de coima 
graduada de uma vez até um máximo de cinco 
vezes o salário mínimo nacional. 
Ao abrigo do disposto nas alíneas a) e c) do 

artigo 124.º do Código de Procedimento Admi-
nistrativo, é dispensada a audiência dos inte-
ressados, justificada pela necessidade urgente 
e imperiosa de remover a situação de grave in-
salubridade, de perigo de incêndio e de risco 
acrescido para a saúde pública que decorre da 
densidade, altura e qualidade da vegetação e 
ainda da constatação de circunstancialismos, 
meteorológicos ou de localização do imóvel, 
que potenciam a possibilidade de ocorrência 
concreta e efetiva de resultados danosos para 
pessoas e bens e ainda para o interesse público 
em presença. 
mais se notifica que, após o decurso do prazo 
de 15 dias sem que se mostre cumprida a or-
dem, promover-se-á, imediatamente, a tomada 
de posse administrativa do imóvel com vista à 
execução coerciva da ordem proferida e incum-
prida, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 
149.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 442/91, de 
15 de Novembro, ainda aplicável por força do 
disposto no artigo 6.º do novo Código de Pro-
cedimento Administrativo.
A posse administrativa é realizada pelos servi-
ços municipais competentes para o efeito, me-
diante a elaboração de um auto de posse onde, 
para além de se identificar o ato aqui expresso, 
se especificam demais elementos que se reve-
lem por pertinentes elencar.
mais se adverte que os custos e todas as quan-
tias relativas às despesas a realizar no âmbito 
da execução coerciva, incluindo quaisquer in-
demnizações ou sanções pecuniárias que a au-
toridade administrativa careça de suportar para 
o efeito, serão imputados ao(à)(s) infrator(a)
(s). 
Ao prazo ora fixado acresce uma dilação de 30 
dias, em cumprimento do disposto na alínea c) 
do n.º 1 do artigo 88.º do Código de Procedi-
mento Administrativo. 
Caso opte(m) por proceder à limpeza volun-
tária do terreno, deverá(ão) comunicá-lo, por 
qualquer meio, aos serviços de fiscalização da 
Divisão de Fiscalização e Contraordenações 
deste município.
Ao abrigo do disposto no artigo 122.º do Có-
digo de Procedimento Administrativo poderá o 
processo de fiscalização n.º 951/sAL/2017 ser 
consultado nas instalações da Divisão de Fis-
calização e Contraordenações, sitas no Largo 
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de Aljubarrota, 13 (edifício gAIUrB, em frente 
ao Cais de gaia), União de Freguesias de santa 
marinha e são Pedro da Afurada, em dias úteis, 
no horário compreendido entre as 09:00 e as 
12:00 e entre as 14:00 e as 16:00. 
Para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: INT-CmvNg/2018/34652
vila Nova de gaia, 21-09-2018
Diretor do Departamento de Policia municipal, 
Telmo Filipe Quelhas moreira.
Data de Publicitação: 274/10/2018

EDt-CMVNG/2018/662
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 19 respeitante à reunião 
ordinária realizada no dia 1 de outubro 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, 22 de outubro de 2018.
o vereador, manuel António  Correia monteiro.
Data de Publicitação: 24/10/2018

EDt-CMVNG/2018/663
(Proc. 265/sAL/2018)

TELmo FILIPE QUELhAs morEIrA, Diretor do 
Departamento da Polícia municipal, da Câma-
ra municipal de vila Nova de gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vmm/2017, de 09 de Novembro, do senhor 
vereador do Pelouro da Fiscalização munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
PCm/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
senhor Presidente da Câmara municipal, com 
competência conferida pela Câmara municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.

NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 
do nº.1 e nº.3, do art.º 112º do Código de Proce-
dimento Administrativo (aprovado pelo Decre-
to-lei n.º 4/2015, de 7 de Janeiro), através da 
afixação do presente Edital, e em cumprimen-
to do despacho proferido senhor vereador do 
Pelouro da Fiscalização municipal, Dr. manuel 
monteiro, em 28/09/2018, o(s) proprietário(s), 
arrendatário(s), usufrutuário(s) e demais titula-
res de direitos reais sobre o terreno, sito Traves-
sa senhor de matosinhos, traseiras do edifício 
gaiaPark, da União de Freguesias de santa ma-
rinha e são Pedro da Afurada, deste município, 
da ordem de limpeza, corte de material vege-
tal existente e remoção dos resíduos sobrantes, 
verdes ou outros quaisquer, em cumprimento 
do disposto nos artigos 33.º e 49.º, alínea b), 
do regulamento municipal de resíduos sóli-
dos Urbanos e Limpeza Pública de vila Nova de 
gaia, concedendo-lhe, para o efeito, o prazo de 
15 dias úteis. 
Com efeito, decorre do disposto no citado art.º 
33.º, que é proibida a existência de árvores, ar-
bustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou quais-
quer resíduos nos terrenos ou logradouros dos 
prédios rústicos ou urbanos quando constituam 
perigo de incêndio ou para a saúde pública, 
sendo que, de acordo com o disposto na alínea 
b) do art.º 49.º, do citado regulamento, consti-
tui contraordenação, passível de coima gradua-
da de uma vez até um máximo de cinco vezes o 
salário mínimo nacional. 
Ao abrigo do disposto nas alíneas a) e c) do 
artigo 124.º do Código de Procedimento Ad-
ministrativo, aprovado em anexo ao Decreto-
-Lei n.º 4/2015, de 07 de Janeiro, é dispensada 
a audiência dos interessados, justificada pela 
necessidade urgente e imperiosa de remover a 
situação de grave insalubridade, de perigo de 
incêndio e de risco acrescido para a saúde pú-
blica que decorre da densidade, altura e quali-
dade da vegetação e ainda da constatação de 
circunstancialismos meteorológicos e de locali-
zação do imóvel que potenciam a possibilidade 
de ocorrência concreta e efetiva de resultados 
danosos para pessoas e bens e ainda para o in-
teresse público em presença.
mais se notifica que, após o decurso do prazo 
concedido para o efeito, e constatada a manu-
tenção da situação de insalubridade e insegu-
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rança detetada, nos termos e para os efeitos do 
disposto no n.º 2 do art.º 149.º e ss. do DL n.º 
442/91, de 15 de Novembro, alterado pelo DL 
n.º 61/96, de 31/01, aplicável por força do dis-
posto no art.º 6.º, do DL n.º 4/2015, de 07/01, 
será tomada posse administrativa do terreno 
com vista à execução coerciva dos trabalhos.
A posse administrativa é realizada pelos servi-
ços municipais competentes, mediante a elabo-
ração de um auto de posse onde, para além de 
se identificar o ato aqui expresso, se especifi-
cam demais elementos que se revelem por per-
tinentes elencar. As quantias relativas às despe-
sas realizadas no âmbito da execução coerciva, 
incluindo quaisquer indemnizações ou sanções 
pecuniárias, que a administração tenha de su-
portar para o efeito, são de conta dos infratores. 
Ao prazo aqui fixado acresce uma dilação de 
30 dias. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(265/sAL/2018) poderá ser consultado junto 
da Divisão de Fiscalização e Contraordenações, 
no edifício da gaiurb – Urbanismo e habitação, 
Em, sito no Largo Aljubarrota, 13 (ao Cais de 
gaia), em dias úteis, no horário compreendido 
entre as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 
16:00. 
Para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: INT-CmvNg/2018/37367
vila Nova de gaia, 10-11-2018 
Diretor do Departamento de Policia municipal, 
Telmo Filipe Quelhas moreira.
Data de Publicitação: 24/10/2018

EDt-CMVNG/2018/664
(Proc. 62/sAL/2018)

TELmo FILIPE QUELhAs morEIrA, Diretor do 
Departamento da Polícia municipal, da Câma-
ra municipal de vila Nova de gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vmm/2017, de 09 de Novembro, do senhor 
vereador do Pelouro da Fiscalização munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
PCm/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
senhor Presidente da Câmara municipal, com 
competência conferida pela Câmara municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.

NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 
do nº.1 e nº.3, do art. 112º do Código de Proce-
dimento Administrativo (aprovado pelo Decre-
to-lei n.º 4/2015, de 7 de Janeiro), através da 
afixação do presente Edital, e em cumprimen-
to do despacho proferido senhor vereador do 
Pelouro da Fiscalização municipal, Dr. manuel 
monteiro, em 28/09/2018, o(s) proprietário(s), 
arrendatário(s), usufrutuário(s) e demais ti-
tulares de direitos reais sobre o terreno, sito 
Travessa Dr. Ferreira Alves, junto do nº 34, da 
União de Freguesias de gulpilhares e valada-
res, deste município, da ordem de limpeza, cor-
te de material vegetal existente e remoção dos 
resíduos sobrantes, verdes ou outros quaisquer, 
em cumprimento do disposto nos artigos 33.º 
e 49.º, alínea b), do regulamento municipal de 
resíduos sólidos Urbanos e Limpeza Pública 
de vila Nova de gaia, concedendo-lhe, para o 
efeito, o prazo de 15 dias úteis. 
Com efeito, decorre do disposto no citado art.º 
33.º, que é proibida a existência de árvores, ar-
bustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou quais-
quer resíduos nos terrenos ou logradouros dos 
prédios rústicos ou urbanos quando constituam 
perigo de incêndio ou para a saúde pública, 
sendo que, de acordo com o disposto na alínea 
b) do art.º 49.º, do citado regulamento, consti-
tui contraordenação, passível de coima gradua-
da de uma vez até um máximo de cinco vezes o 
salário mínimo nacional. 
Ao abrigo do disposto nas alíneas a) e c) do 
artigo 124.º do Código de Procedimento Ad-
ministrativo, aprovado em anexo ao Decreto-
-Lei n.º 4/2015, de 07 de Janeiro, é dispensada 
a audiência dos interessados, justificada pela 
necessidade urgente e imperiosa de remover a 
situação de grave insalubridade, de perigo de 
incêndio e de risco acrescido para a saúde pú-
blica que decorre da densidade, altura e quali-
dade da vegetação e ainda da constatação de 
circunstancialismos meteorológicos e de locali-
zação do imóvel que potenciam a possibilidade 
de ocorrência concreta e efetiva de resultados 
danosos para pessoas e bens e ainda para o in-
teresse público em presença.
mais se notifica que, após o decurso do prazo 
concedido para o efeito, e constatada a manu-
tenção da situação de insalubridade e insegu-
rança detetada, nos termos e para os efeitos do 
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disposto no n.º 2 do art.º 149.º e ss. do DL n.º 
442/91, de 15 de Novembro, alterado pelo DL 
n.º 61/96, de 31/01, aplicável por força do dis-
posto no art.º 6.º, do DL n.º 4/2015, de 07/01, 
será tomada posse administrativa do terreno 
com vista à execução coerciva dos trabalhos.
A posse administrativa é realizada pelos servi-
ços municipais competentes, mediante a elabo-
ração de um auto de posse onde, para além de 
se identificar o ato aqui expresso, se especifi-
cam demais elementos que se revelem por per-
tinentes elencar. As quantias relativas às despe-
sas realizadas no âmbito da execução coerciva, 
incluindo quaisquer indemnizações ou sanções 
pecuniárias, que a administração tenha de su-
portar para o efeito, são de conta dos infrato-
res. 
Ao prazo aqui fixado acresce uma dilação de 
30 dias. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(62/sAL/2018) poderá ser consultado junto da 
Divisão de Fiscalização e Contraordenações, no 
edifício da gaiurb – Urbanismo e habitação, Em, 
sito no Largo Aljubarrota, 13 (ao Cais de gaia), 
em dias úteis, no horário compreendido entre 
as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 16:00. 
Para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: INT-CmvNg/2018/38481
vila Nova de gaia, 18-10-2018
Diretor do Departamento de Policia municipal, 
Telmo Filipe Quelhas moreira.
Data de Publicitação: 24/10/2018

EDt-CMVNG/2018/665
PosTUrA mUNICIPAL DE TrâNsITo - rUAs 
DA PrEsA sECA, Dos ArCos, DE gUImA-
rÃEs, DA mINA, DA Nª sr.ª Do ALÍvIo E Dr. 
NUNo gUImArÃEs, PErosINho
manuel António Correia monteiro, vereador da 
Câmara municipal de vila Nova de gaia
TorNA PÚBLICo que, por deliberação da 
Exma. Câmara municipal, tomada na reunião de 
1 de outubro de 2018, foi aprovada a seguinte 
PosTUrA mUNICIPAL DE TrâNsITo:
Colocação de sinal de paragem obrigatória B2, 
na rua da Presa seca com a rua Duarte olivei-
ra; 
Colocação de sinal de paragem obrigatória B2, 

na rua dos Arcos com a rua Duarte oliveira;
Colocação de sinal de paragem obrigatória B2, 
na rua de guimarães com a rua Duarte olivei-
ra;
Colocação de sinal de paragem obrigatória B2, 
na rua da mina com a rua de sirgueiros;
Colocação de sinal de paragem obrigatória B2, 
na rua Nª sr.ª do Alívio com a rua Dr. Avelino 
Costa;
Colocação de dois sinais de paragem obrigató-
ria B2, na rua Dr. Nuno guimarães com a rua 
Dr. Avelino Costa
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de gaia, 17 de outubro de 2018
o vereador, manuel António  Correia monteiro.
Data de Publicitação: 24/10/2018

EDt-CMVNG/2018/666
(Proc. 612/sAL/2016)

TELmo FILIPE QUELhAs morEIrA, Diretor do 
Departamento da Polícia municipal, da Câma-
ra municipal de vila Nova de gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vmm/2017, de 09 de Novembro, do senhor 
vereador do Pelouro da Fiscalização munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
PCm/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
senhor Presidente da Câmara municipal, com 
competência conferida pela Câmara municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 
do nº.1 e nº.3, do art.º 112º do Código de Procedi-
mento Administrativo (aprovado pelo Decreto-
-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da afixa-
ção do presente Edital, e em cumprimento do 
despacho proferido pelo senhor vereador do 
Pelouro da Fiscalização municipal, Dr. manuel 
monteiro, em 28/09/2018, ao abrigo da sub-
delegação de competências constante do des-
pacho n. 47/PCm/2017 de 27 de outubro, o(s) 
proprietário(s), arrendatário(s), usufrutuário(s) 
e demais titulares de direitos reais sobre o ter-
reno, sito no logradouro da habitação sita na 
TrAv.ª DA JUNQUEIrA, JUNTo Ao Nº 1, fre-
guesia de gULPILhArEs E vALADArEs, deste 
município, DA orDEm, proferida por esta auto-
ridade administrativa no âmbito do processo de 
fiscalização n.º 612/sAL/2016, de execução de 
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trabalhos de limpeza, corte de material vege-
tal existente e remoção dos resíduos sobrantes, 
verdes ou outros quaisquer, do terreno de que é 
legal detentor(a), em cumprimento do dispos-
to nos artigos 33.º e 49.º, alínea b), do regula-
mento municipal de resíduos sólidos Urbanos 
e Limpeza Pública de vila Nova de gaia, conce-
dendo-lhe, para o efeito, o prazo de 15 dias.
Com efeito, decorre do disposto no citado art.º 
33.º, que é proibida a existência de árvores, ar-
bustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou quais-
quer resíduos nos terrenos ou logradouros dos 
prédios rústicos ou urbanos quando constituam 
perigo de incêndio ou para a saúde pública, 
sendo que, de acordo com o disposto na alínea 
b) do art.º 49.º, do citado regulamento, consti-
tui contraordenação, passível de coima gradua-
da de uma vez até um máximo de cinco vezes o 
salário mínimo nacional. 
Ao abrigo do disposto nas alíneas a) e c) do 
artigo 124.º do Código de Procedimento Admi-
nistrativo, é dispensada a audiência dos inte-
ressados, justificada pela necessidade urgente 
e imperiosa de remover a situação de grave in-
salubridade, de perigo de incêndio e de risco 
acrescido para a saúde pública que decorre da 
densidade, altura e qualidade da vegetação e 
ainda da constatação de circunstancialismos, 
meteorológicos ou de localização do imóvel, 
que potenciam a possibilidade de ocorrência 
concreta e efetiva de resultados danosos para 
pessoas e bens e ainda para o interesse público 
em presença. 
mais se notifica que, após o decurso do prazo 
concedido para o efeito, e constatada a manu-
tenção da situação de insalubridade e insegu-
rança detetada, nos termos e para os efeitos do 
disposto no n.º 2 do art.º 149.º e ss. do DL n.º 
442/91, de 15 de novembro, alterado pelo DL n.º 
61/96, de 31/01, aplicável por força do disposto 
no art.º 6.º, do DL n.º 4/2015, de 07/01, será to-
mada posse administrativa do terreno com vis-
ta à execução coerciva dos trabalhos.
A posse administrativa é realizada pelos servi-
ços municipais competentes, mediante a elabo-
ração de um auto de posse onde, para além de 
se identificar o ato aqui expresso, se especifi-
cam demais elementos que se revelem por per-
tinentes elencar. As quantias relativas às despe-
sas realizadas no âmbito da execução coerciva, 

incluindo quaisquer indemnizações ou sanções 
pecuniárias, que a administração tenha de su-
portar para o efeito, são de conta dos infratores. 
Ao prazo aqui fixado acresce uma dilação de 
30 dias. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(612/sAL/2016) poderá ser consultado junto da 
Divisão de Fiscalização e Contraordenações, no 
edifício da gaiurb – Urbanismo e habitação, Em, 
sito no Largo Aljubarrota, 13 (ao Cais de gaia), 
em dias úteis, no horário compreendido entre 
as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 16:00. 
Para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: INT-CmvNg/2018/36328
vila Nova de gaia, 10-02-2018
Diretor do Departamento de Policia municipal, 
Telmo Filipe Quelhas moreira.
Data de Publicitação: 24/10/2018

EDt-CMVNG/2018/667
(Proc. 1321/sAL/2018)

TELmo FILIPE QUELhAs morEIrA, Diretor do 
Departamento da Polícia municipal, da Câma-
ra municipal de vila Nova de gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vmm/2017, de 09 de Novembro, do senhor 
vereador do Pelouro da Fiscalização munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
PCm/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
senhor Presidente da Câmara municipal, com 
competência conferida pela Câmara municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 
do nº.1 e nº.3, do art.º 112º do Código de Procedi-
mento Administrativo (aprovado pelo Decreto-
-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da afixa-
ção do presente Edital, e em cumprimento do 
despacho proferido pelo senhor vereador do 
Pelouro da Fiscalização municipal, Dr. manuel 
monteiro, em 28/09/2018, ao abrigo da sub-
delegação de competências constante do des-
pacho n. 47/PCm/2017 de 27 de outubro, o(s) 
proprietário(s), arrendatário(s), usufrutuário(s) 
e demais titulares de direitos reais sobre o ter-
reno, sito na Alameda Nossa senhora dos An-
jos, traseiras do nº 72, freguesia de gulpilhares 
e valadares, deste município, da intenção desta 
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autoridade administrativa ordenar, a execução, 
a promover no prazo de 15 dias úteis, da limpe-
za da vegetação e demais resíduos, existentes 
no referido terreno, promovendo, entre outros, 
a proliferação de insetos e animais rastejantes, 
e constituindo, por conseguinte, um foco de in-
salubridade e de insegurança (risco de incên-
dio) no local, em violação do disposto no art.º 
33.º do regulamento municipal de resíduos 
sólidos Urbanos e Limpeza Pública do municí-
pio de vila Nova de gaia. 
Com efeito, decorre do disposto no citado art.º 
33.º, que é proibida a existência de árvores, ar-
bustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou quais-
quer resíduos nos terrenos ou logradouros dos 
prédios rústicos ou urbanos quando consti-
tuam perigo de incêndio ou para a saúde pú-
blica, sendo que, de acordo com o disposto na 
alínea b) do art.º 49.º, do citado regulamento, 
constitui contraordenação, passível de coima 
graduada de uma vez até um máximo de cinco 
vezes o salário mínimo nacional. 
Ao abrigo do disposto nas alíneas a) e c) do 
artigo 124.º do Código de Procedimento Admi-
nistrativo, é dispensada a audiência dos inte-
ressados, justificada pela necessidade urgente 
e imperiosa de remover a situação de grave in-
salubridade, de perigo de incêndio e de risco 
acrescido para a saúde pública que decorre da 
densidade, altura e qualidade da vegetação e 
ainda da constatação de circunstancialismos, 
meteorológicos ou de localização do imóvel, 
que potenciam a possibilidade de ocorrência 
concreta e efetiva de resultados danosos para 
pessoas e bens e ainda para o interesse público 
em presença. 
mais se notifica que, após o decurso do prazo 
concedido para o efeito, e constatada a manu-
tenção da situação de insalubridade e insegu-
rança detetada, nos termos e para os efeitos do 
disposto no n.º 2 do art.º 149.º e ss. do DL n.º 
442/91, de 15 de novembro, alterado pelo DL n.º 
61/96, de 31/01, aplicável por força do disposto 
no art.º 6.º, do DL n.º 4/2015, de 07/01, será to-
mada posse administrativa do terreno com vis-
ta à execução coerciva dos trabalhos.
A posse administrativa é realizada pelos servi-
ços municipais competentes, mediante a elabo-
ração de um auto de posse onde, para além de 
se identificar o ato aqui expresso, se especifi-

cam demais elementos que se revelem por per-
tinentes elencar. As quantias relativas às despe-
sas realizadas no âmbito da execução coerciva, 
incluindo quaisquer indemnizações ou sanções 
pecuniárias, que a administração tenha de su-
portar para o efeito, são de conta dos infratores. 
Ao prazo aqui fixado acresce uma dilação de 
30 dias. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(1321/sAL/2018) poderá ser consultado junto 
da Divisão de Fiscalização e Contraordenações, 
no edifício da gaiurb – Urbanismo e habitação, 
Em, sito no Largo Aljubarrota, 13 (ao Cais de 
gaia), em dias úteis, no horário compreendido 
entre as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 
16:00. 
Para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: INT-CmvNg/2018/36301
vila Nova de gaia, 10-02-2018
Diretor do Departamento de Policia municipal, 
Telmo Filipe Quelhas moreira.
Data de Publicitação: 24/10/2018

EDt-CMVNG/2018/668
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAmENTo 

N.º 04/05
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento municipal de 
Urbanização e Edificação)
Eng.º Patrocínio miguel vieira Azevedo, vice-
-Presidente da Câmara municipal de vila Nova 
de gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 44/PCm/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 
de outubro de 2017.
FAZ sABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 18 
de outubro 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 04/2005 para o lote n.º 6, 
requerido em nome de m.r.L. – gEsTÃo Imo-
BILIÁrIA, LDA, que tem como objetivo: am-
pliar a área de implantação, de 676,30m2 para 
698,50m2; ampliar a área de construção, de 
3469,30m2 para 3505,80m2 e alterar o número 
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de fogos, de 22 para 19.
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 4242/18 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: 26/10/2018

EDt-CMVNG/2018/669
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAmENTo 

N.º 46/96
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento municipal de 
Urbanização e Edificação)
Eng.º Patrocínio miguel vieira Azevedo, vice-
-Presidente da Câmara municipal de vila Nova 
de gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 44/PCm/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 
de outubro de 2017.
FAZ sABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 18 
de outubro 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 46/96 para o lote n.º C2, 
requerido em nome de hELDEr vINÍCIo moN-
TEIro sImÕEs, que tem como objetivo retificar 
a área do lote e aumentar da área de anexos. 
Para efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
27.º ficam os proprietários dos lotes constantes 
do referido alvará de loteamento notificados 
para se pronunciarem sobre a alteração indica-
da, no prazo de 10 dias. 
o processo n.º 4624/18 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: 26/10/2018

EDt-CMVNG/2018/670
(Proc. 1352/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.
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FAZ sABEr, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº 1 do artigo 112.º do Código de Procedi-
mento Administrativo, aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 4/2015, de 7 de Janeiro, através da afi-
xação do presente Edital, à parte proprietária 
do imóvel sito na Calçada da serra, n.ºs 95 e 
99, freguesia de santa marinha e são Pedro da 
Afurada, desta cidade de vila Nova de gaia, de 
que, no âmbito do Processo Administrativo N.º 
1352/vT/2017, foi pelo despacho do senhor ve-
reador do Pelouro da Fiscalização municipal e 
vistorias Administrativas, Dr. manuel monteiro, 
de 2 de outubro de 2018, proferida a decisão 
cujos termos e fundamentos, se passa a referir.
“Em 02.05.2018 foi realizada, por iniciativa ofi-
ciosa do município, uma vistoria ao imóvel sito 
na Calçada da serra, n.ºs 95 e 99, freguesia de 
santa marinha e são Pedro da Afurada, v. N. 
gaia, nos termos e para os efeitos do dispos-
to nos artigos 89.º e seguintes do regime Ju-
rídico de Urbanização e de Edificação (rJUE), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, na redação que lhe é conferida pela 
legislação subsequente. 
Lavrou-se auto da mesma, para o qual se re-
mete. De acordo com o que nele se mostra re-
ferido, em matéria espacial, está em causa um 
imóvel habitacional de construção antiga, de-
voluto, constituído por um edifício principal, 
implantado à face da via pública, com r/chão, 1.º 
e 2.ºandares, e por mais dois edifícios térreos, 
localizadas na zona posterior do edifício ante-
rior, nas extremas laterais esquerda e direita do 
imóvel, que além destas edificações possui ain-
da logradouro junto nas suas zonas central e 
posterior.
Em matéria de conservação das respetivas es-
truturas, importa salientar, que após análise na 
sua generalidade e na sua especificidade das 
patologias elencadas pelos peritos se concluiu 
que as mesmas provocam insalubridade e inse-
gurança no local, prejudicando ainda o arranjo 
estético do imóvel vistoriado.
A situação fáctica observada enquadra-se des-
te modo, na previsão legal dos n.º 2 do art.º 
89.º do rJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de Dezembro, na redação que 
lhe é conferida pela legislação subsequente, 
preceito que confere a esta Câmara municipal, 
a faculdade de, a todo o tempo, determinar a 

execução de obras de conservação necessárias 
à correção de más condições de salubridade e/
ou segurança, ou à melhoria do arranjo estético 
dos edifícios.
Nesse sentido, foi em 8 e 12 de Junho de 2018, 
através de Edital, efetuada audiência prévia à 
parte proprietária do imóvel vistoriado, relativa-
mente à intenção deste município lhe ordenar a 
realização dos trabalhos abaixo mencionados, 
nos termos lá descritos e com os fundamentos 
lé especificados. Não foi no entanto, por ela de-
duzida qualquer resposta relativamente à pro-
posta de decisão que lhe foi comunicada.
Em face ao exposto, e após devida ponderação 
dos elementos instrutórios do processo, deverá, 
nos termos daquele enquadramento legal, com 
vista à correção das patologias assinaladas no 
auto de vistoria lavrado e da insalubridade e 
desarranjo estético por elas provocadas, com 
fundamento no mesmo, na proposta de audiên-
cia aos interessados e com base na presente 
informação, ser ordenada à parte proprietária, 
no prazo máximo de máximo de 90 dias úteis, a 
execução dos seguintes trabalhos:
- EXTErIor
-EDIFÍCIo PrINCIPAL DE 3 PAvImENTos
a) Fachada Principal/anterior/noroeste (à face 
da Calçada da serra)
1. reparação geral do reboco da fachada.
2. Nova pintura da fachada. 
3. reparação da caixilharia, em madeira, da por-
ta do r/chão com n.º 95, com nova pintura final.-
4. reparação das caixilharias das janelas do 1.º 
andar, com nova pintura final. substituição do 
vidro partido da janela lateral direita do 1.º an-
dar. 
5. reparação dos rolos dos estores exteriores 
das janelas do 2.º andar, ou em alternativa, pro-
ceder à sua remoção total. 
b) Fachada posterior/sudeste 
6. reparação do reboco da fachada. 
7. Nova pintura da fachada.
c) Fachada lateral esquerda/nordeste
8. reparação do reboco da fachada. 
9. Nova pintura da fachada. 
d) Fachada/empena superior lateral direita/su-
doeste 
10. reparação do reboco da fachada/empena.
11. Nova pintura após reparação do reboco-
e) Cobertura
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12. reparação geral da cobertura e do seu siste-
ma de recolha e drenagem das águas residuais 
pluviais.
13. reparação e/ou substituição total da arma-
ção em madeira em madeira e do revestimento 
de telhas.
14. reparação com limpeza/remoção da vege-
tação e da terra, ou substituição, das caleiras 
de drenagem das águas pluviais, existentes ao 
longo dos beirais.
f) Logradouro posterior
15. Limpeza e remoção da vegetação infestan-
te disseminada no logradouro, assim como do, 
lixo variado.
- DoIs EDIFÍCIos DE r/ChÃo, NA ZoNA Pos-
TErIor Do PrÉDIo
a) Fachadas e empenas dos dois edifícios
16. reparação dos rebocos, nas áreas onde se 
venha a verificar como necessário, e nova pin-
tura das fachadas.
17. reparação e encerramento eficaz das caixi-
lharias das portas exteriores e das janelas.
b) Coberturas
18. reparação do revestimento das coberturas 
de uma água, com remoção da vegetação in-
festante disseminada sobre as telhas das mes-
mas.” 
Adverte-se a destinatária da ordem proposta, 
de que, caso não cumpra voluntariamente com 
o ordenado, no prazo indicado, ficará sujeita à 
instauração de processo de contraordenacional 
pelo ilícito previsto e punido pelo n.º 1, alínea 
s) e n.º 4 do art.º 98.º do regime Jurídico da 
Urbanização e da Edificação (rJUE), aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezem-
bro, na redação que lhe é conferida pela legisla-
ção subsequente, punível com coima a graduar 
entre € 500,00 e €10.000, incorrendo ainda na 
pratica do crime de desobediência, nos termos 
do art.º 348.º, n.º 1, alínea b) do Código Penal, 
para além das obras poderem ser executadas 
coercivamente pelo município, com custos a 
seu cargo, nos termos dos artigos n.ºs 91.º, 107.º 
e 108.º, todos daquele diploma legal.
mais se comunica, que no processo se encontra 
um anexo fotográfico ao auto de vistoria, que 
não é afixado juntamente com o presente EDI-
TAL. 
Para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-

blicos de costume. 
N/ ref.ª: INT-CmvNg/2018/37286
vila Nova de gaia, 10-10-2018 
Diretor do Departamento de Policia municipal, 
Telmo Filipe Quelhas moreira.
Data de Publicitação: 26/10/2018

EDt-CMVNG/2018/671
(Proc. 1658/sAL/2016)

TELmo FILIPE QUELhAs morEIrA, Diretor do 
Departamento da Polícia municipal, da Câma-
ra municipal de vila Nova de gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vmm/2017, de 09 de Novembro, do senhor 
vereador do Pelouro da Fiscalização munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
PCm/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
senhor Presidente da Câmara municipal, com 
competência conferida pela Câmara municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº.1 e nº.3, do art.112º do Código de Pro-
cedimento Administrativo (aprovado pelo De-
creto-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da 
afixação do presente Edital, e em cumprimen-
to do despacho proferido senhor vereador do 
Pelouro da Fiscalização municipal, Dr. manuel 
monteiro, em 13/08/2018, o(s) proprietário(s), 
arrendatário(s), usufrutuário(s) e demais titula-
res de direitos reais sobre o terreno, sito na rua 
Joaquim Agostinho, traseiras do nº 132 a 160, 
confinante ainda com a rua António moreira 
Barbosa (Ferreiro), freguesia de Canelas, deste 
município, da intenção desta autoridade admi-
nistrativa ordenar, a execução, a promover no 
prazo de 15 dias úteis, da limpeza da vegetação 
e demais resíduos, existentes no referido ter-
reno, promovendo, entre outros, a proliferação 
de insetos e animais rastejantes, e constituindo, 
por conseguinte, um foco de insalubridade e 
de insegurança (risco de incêndio) no local, em 
violação do disposto no art.º 33.º do regula-
mento municipal de resíduos sólidos Urbanos 
e Limpeza Pública do município de vila Nova 
de gaia. 
Com efeito, decorre do disposto no citado art.º 
33.º, que é proibida a existência de árvores, ar-
bustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou quais-
quer resíduos nos terrenos ou logradouros dos 
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prédios rústicos ou urbanos quando consti-
tuam perigo de incêndio ou para a saúde pú-
blica, sendo que, de acordo com o disposto na 
alínea b) do art.º 49.º, do citado regulamento, 
constitui contraordenação, passível de coima 
graduada de uma vez até um máximo de cinco 
vezes o salário mínimo nacional. 
mais se comunica que, de acordo com o dis-
posto nos art.ºs 121.º e 122.º, do Código de Pro-
cedimento Administrativo, dispõe(m) de 10 
dias úteis para apresentar as alegações, que 
entender(em) por convenientes, face ao teor da 
intenção, que ora lhe(s) veio a ser comunicada. 
Caso não sejam apresentadas alegações por 
escrito, no prazo de 10 dias úteis, a contar da 
presente notificação, a intenção agora comuni-
cada torna-se efetiva, devendo cumprir com o 
determinado no prazo que lhe foi concedido.
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(1658/sAL/2016) poderá ser consultado junto 
da Divisão de Fiscalização e Contraordenações, 
no edifício da gaiurb – Urbanismo e habitação, 
Em, sito no Largo Aljubarrota, 13 (ao Cais de 
gaia), em dias úteis, no horário compreendido 
entre as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 
16:00. 
o referido despacho foi proferido ao abrigo da 
subdelegação de competências, atribuída pelo 
despacho n.º 47/PCm/2017 de 27 de outubro, 
do senhor Presidente da Câmara municipal, 
com competência conferida por esta última na 
reunião de 21 de outubro de 2017.Para constar 
se passou o presente e outros de igual teor que 
vão ser afixados nos lugares públicos de cos-
tume.
N/ ref.ª: INT-CmvNg/2018/38737
vila Nova de gaia, 22-10-2018
Diretor do Departamento de Policia municipal, 
Telmo Filipe Quelhas moreira.
Data de Publicitação: 26/10/2018

EDt-CMVNG/2018/672
(Proc. 580/sAL/2017)

TELmo FILIPE QUELhAs morEIrA, Diretor do 
Departamento da Polícia municipal, da Câma-
ra municipal de vila Nova de gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vmm/2017, de 09 de Novembro, do senhor 
vereador do Pelouro da Fiscalização munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-

tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
PCm/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
senhor Presidente da Câmara municipal, com 
competência conferida pela Câmara municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 
do n.º 1 e no n.º 3 do artigo 112.º do Código de 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, através 
da afixação do presente Edital e em cumpri-
mento do despacho proferido pelo senhor ve-
reador do Pelouro da Fiscalização municipal, Dr. 
manuel monteiro, em 11/07/2017, ao abrigo da 
subdelegação de competências constante do 
despacho n.º 14/PCm/2014 de 10 de março, o(s) 
proprietário(s), arrendatário(s), usufrutuário(s) 
e demais titulares de direitos reais sobre o ter-
reno, sito na rua Jorgim, nas traseiras do nº66, 
da freguesia de oliveira do Douro, deste muni-
cípio.
DA orDEm, proferida por esta autoridade ad-
ministrativa no âmbito do processo de fiscali-
zação n.º 580/sAL/2017, de execução de tra-
balhos de limpeza, corte de material vegetal 
existente e remoção dos resíduos sobrantes, 
verdes ou outros quaisquer, do terreno de que é 
legal detentor(a), em cumprimento do dispos-
to nos artigos 33.º e 49.º, alínea b), do regula-
mento municipal de resíduos sólidos Urbanos 
e Limpeza Pública de vila Nova de gaia, con-
cedendo-lhe, para o efeito, o prazo de 15 dias 
úteis.
Com efeito, decorre do disposto no sobredito 
artigo 33.º que é proibida a existência de árvo-
res, arbustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou 
quaisquer resíduos nos terrenos ou logradouros 
dos prédios rústicos ou urbanos quando consti-
tuam perigo de incêndio ou para a saúde públi-
ca, cuja violação, de acordo com o disposto na 
alínea b) do artigo 49.º do citado regulamento, 
constitui contraordenação, passível de coima 
graduada de uma vez até um máximo de cinco 
vezes o salário mínimo nacional. 
Ao abrigo do disposto nas alíneas a) e c) do 
artigo 124.º do Código de Procedimento Admi-
nistrativo, é dispensada a audiência dos inte-
ressados, justificada pela necessidade urgente 
e imperiosa de remover a situação de grave in-
salubridade, de perigo de incêndio e de risco 
acrescido para a saúde pública que decorre da 
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densidade, altura e qualidade da vegetação e 
ainda da constatação de circunstancialismos, 
meteorológicos ou de localização do imóvel, 
que potenciam a possibilidade de ocorrência 
concreta e efetiva de resultados danosos para 
pessoas e bens e ainda para o interesse público 
em presença. 
mais se notifica que, após o decurso do prazo 
de 15 dias sem que se mostre cumprida a or-
dem, promover-se-á, imediatamente, a tomada 
de posse administrativa do imóvel com vista à 
execução coerciva da ordem proferida e incum-
prida, nos termos do disposto no n.º 2 do arti-
go 149.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 442/91, 
de 15 de Novembro, ainda aplicável por força 
do disposto no artigo 6.º do novo Código de 
Procedimento Administrativo, que desde já, por 
mera cautela processual, se agenda para o dia 8 
de novembro de 2018, a partir das 8.00h. 
A posse administrativa é realizada pelos servi-
ços municipais competentes para o efeito, me-
diante a elaboração de um auto de posse onde, 
para além de se identificar o ato aqui expresso, 
se especificam demais elementos que se reve-
lem por pertinentes elencar.
mais se adverte que os custos e todas as quan-
tias relativas às despesas a realizar no âmbito 
da execução coerciva, incluindo quaisquer in-
demnizações ou sanções pecuniárias que a au-
toridade administrativa careça de suportar para 
o efeito, serão imputados ao(à)(s) infrator(a)
(s). 
Ao prazo ora fixado acresce uma dilação de 30 
dias, em cumprimento do disposto na alínea c) 
do n.º 1 do artigo 88.º do Código de Procedi-
mento Administrativo. 
Caso opte(m) por proceder à limpeza volun-
tária do terreno, deverá(ão) comunicá-lo, por 
qualquer meio, aos serviços de fiscalização da 
Divisão de Fiscalização e Contraordenações 
deste município.
Ao abrigo do disposto no artigo 122.º do Có-
digo de Procedimento Administrativo poderá o 
processo de fiscalização n.º 580/sAL/2017 ser 
consultado nas instalações da Divisão de Fis-
calização e Contraordenações, sitas no Largo 
de Aljubarrota, 13 (edifício gAIUrB, em frente 
ao Cais de gaia), União de Freguesias de santa 
marinha e são Pedro da Afurada, em dias úteis, 
no horário compreendido entre as 09:00 e as 

12:00 e entre as 14:00 e as 16:00. 
Para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: INT-CmvNg/2018/38421
vila Nova de gaia, 18-10-2018
Diretor do Departamento de Policia municipal, 
Telmo Filipe Quelhas moreira.
Data de Publicitação: 26/10/2018

EDt-CMVNG/2018/673
(Proc. 1371/sAL/2018)

TELmo FILIPE QUELhAs morEIrA, Diretor do 
Departamento da Polícia municipal, da Câma-
ra municipal de vila Nova de gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vmm/2017, de 09 de Novembro, do senhor 
vereador do Pelouro da Fiscalização munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
PCm/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
senhor Presidente da Câmara municipal, com 
competência conferida pela Câmara municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº.1 e nº.3, do art.112º do Código de Pro-
cedimento Administrativo (aprovado pelo De-
creto-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da 
afixação do presente Edital, e em cumprimen-
to do despacho proferido senhor vereador do 
Pelouro da Fiscalização municipal, Dr. manuel 
monteiro, em 28/09/2018, o(s) proprietário(s), 
arrendatário(s), usufrutuário(s) e demais titula-
res de direitos reais sobre o terreno, sito na rua 
do monte Curral, junto ao nº 157/159, da fregue-
sia da madalena, deste município, da ordem de 
execução, a promover no prazo de 15 dias úteis, 
da limpeza da vegetação e demais resíduos, 
existentes no referido terreno, promovendo, en-
tre outros, a proliferação de insetos e animais 
rastejantes, e constituindo, por conseguinte, um 
foco de insalubridade e de insegurança (risco 
de incêndio) no local, em violação do disposto 
no art.º 33.º do regulamento municipal de re-
síduos sólidos Urbanos e Limpeza Pública do 
município de vila Nova de gaia.
Ao abrigo do disposto nas alíneas a) e c) do ar-
tigo 124.º do Código de Procedimento Adminis-
trativo, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 07 de janeiro, é dispensada a audiên-
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cia dos interessados, justificada pela necessida-
de urgente e imperiosa de remover a situação 
de grave insalubridade, de perigo de incêndio 
e de risco acrescido para a saúde pública que 
decorre da densidade, altura e qualidade da ve-
getação e ainda da constatação de circunstan-
cialismos, meteorológicos ou de localização do 
imóvel, que potenciam a possibilidade de ocor-
rência concreta e efetiva de resultados danosos 
para pessoas e bens e ainda para o interesse 
público em presença;
Com efeito, decorre do disposto no citado art.º 
33.º, que é proibida a existência de árvores, ar-
bustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou quais-
quer resíduos nos terrenos ou logradouros dos 
prédios rústicos ou urbanos quando consti-
tuam perigo de incêndio ou para a saúde pú-
blica, sendo que, de acordo com o disposto na 
alínea b) do art.º 49.º, do citado regulamento, 
constitui contraordenação, passível de coima 
graduada de uma vez até um máximo de cinco 
vezes o salário mínimo nacional. 
mais se notifica que, após o decurso do prazo 
concedido para o efeito, e constatada a manu-
tenção da situação de insalubridade e insegu-
rança detetada, nos termos e para os efeitos do 
disposto no n.º 2 do art.º 149.º e ss. do DL n.º 
442/91, de 15 de novembro, alterado pelo DL n.º 
61/96, de 31/01, aplicável por força do disposto 
no art.º 6.º, do DL n.º 4/2015, de 07/01, será to-
mada posse administrativa do terreno com vis-
ta à execução coerciva dos trabalhos.
A posse administrativa é realizada pelos servi-
ços municipais competentes, mediante a elabo-
ração de um auto de posse onde, para além de 
se identificar o ato aqui expresso, se especifi-
cam demais elementos que se revelem por per-
tinentes elencar. As quantias relativas às despe-
sas realizadas no âmbito da execução coerciva, 
incluindo quaisquer indemnizações ou sanções 
pecuniárias, que a administração tenha de su-
portar para o efeito, são de conta dos infrato-
res. 
Ao prazo aqui fixado acresce uma dilação de 
30 dias. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(1371/sAL/2018) poderá ser consultado junto 
da Divisão de Fiscalização e Contraordenações, 
no edifício da gaiurb – Urbanismo e habitação, 
Em, sito no Largo Aljubarrota, 13 (ao Cais de 

gaia), em dias úteis, no horário compreendido 
entre as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 
16:00. 
Para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: INT-CmvNg/2018/37474
vila Nova de gaia, 10-11-2018
Diretor do Departamento de Policia municipal, 
Telmo Filipe Quelhas moreira.
Data de Publicitação: 29/10/2018

EDt-CMVNG/2018/674
(Proc. 957/sAL/2018)

TELmo FILIPE QUELhAs morEIrA, Diretor do 
Departamento da Polícia municipal, da Câma-
ra municipal de vila Nova de gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vmm/2017, de 09 de Novembro, do senhor 
vereador do Pelouro da Fiscalização munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
PCm/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
senhor Presidente da Câmara municipal, com 
competência conferida pela Câmara municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 
do n.º 1 e no n.º 3 do artigo 112.º do Código de 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, atra-
vés da afixação do presente Edital e em cum-
primento do despacho proferido pelo senhor 
vereador do Pelouro da Fiscalização municipal, 
Dr. manuel monteiro, em 14/09/2018, ao abri-
go da subdelegação de competências cons-
tante do despacho n.º 47/PCm/2017 de 27 de 
outubro, o(s) proprietário(s), arrendatário(s), 
usufrutuário(s) e demais titulares de direitos 
reais sobre o terreno, sito na rua do Arco do 
sameiro, junto ao n.º 130/94, da União de fre-
guesias de gulpilhares e valadares, deste mu-
nicípio.
DA orDEm, proferida por esta autoridade ad-
ministrativa no âmbito do processo de fiscali-
zação n.º 957/sAL/2018, de execução dos tra-
balhos de limpeza, sem destruição do coberto 
vegetal, designadamente corte de material 
vegetal infestante existente e remoção dos re-
síduos sobrantes, verdes ou outros quaisquer, 
promovendo, entre outros, a proliferação de in-
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setos e animais rastejantes, e constituindo, por 
conseguinte, foco de insalubridade e de insegu-
rança (risco de incêndio) no local, em cumpri-
mento do disposto nos artigos 33.º, 49.º alínea 
b), do regulamento municipal de resíduos só-
lidos Urbanos e Limpeza Pública de vila Nova 
de gaia, concedendo-lhe, para o efeito, o prazo 
de 15 dias.
Com efeito, decorre do disposto no sobredito 
artigo 33.º que é proibida a existência de árvo-
res, arbustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou 
quaisquer resíduos nos terrenos ou logradouros 
dos prédios rústicos ou urbanos quando consti-
tuam perigo de incêndio ou para a saúde públi-
ca, cuja violação, de acordo com o disposto na 
alínea b) do artigo 49.º do citado regulamento, 
constitui contraordenação, passível de coima 
graduada de uma vez até um máximo de cinco 
vezes o salário mínimo nacional. 
Ao abrigo do disposto nas alíneas a) e c) do 
artigo 124.º do Código de Procedimento Admi-
nistrativo, é dispensada a audiência dos inte-
ressados, justificada pela necessidade urgente 
e imperiosa de remover a situação de grave in-
salubridade, de perigo de incêndio e de risco 
acrescido para a saúde pública que decorre da 
densidade, altura e qualidade da vegetação e 
ainda da constatação de circunstancialismos, 
meteorológicos ou de localização do imóvel, 
que potenciam a possibilidade de ocorrência 
concreta e efetiva de resultados danosos para 
pessoas e bens e ainda para o interesse público 
em presença. 
mais se notifica que, após o decurso do prazo 
de 15 dias sem que se mostre cumprida a or-
dem, promover-se-á, imediatamente, a tomada 
de posse administrativa do imóvel com vista à 
execução coerciva da ordem proferida e incum-
prida, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 
149.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 442/91, de 
15 de Novembro, ainda aplicável por força do 
disposto no artigo 6.º do novo Código de Pro-
cedimento Administrativo.
A posse administrativa é realizada pelos servi-
ços municipais competentes para o efeito, me-
diante a elaboração de um auto de posse onde, 
para além de se identificar o ato aqui expresso, 
se especificam demais elementos que se reve-
lem por pertinentes elencar.
mais se adverte que os custos e todas as quan-

tias relativas às despesas a realizar no âmbito 
da execução coerciva, incluindo quaisquer in-
demnizações ou sanções pecuniárias que a au-
toridade administrativa careça de suportar para 
o efeito, serão imputados ao(à)(s) infrator(a)
(s). 
Ao prazo ora fixado acresce uma dilação de 30 
dias, em cumprimento do disposto na alínea c) 
do n.º 1 do artigo 88.º do Código de Procedi-
mento Administrativo. 
Caso opte(m) por proceder à limpeza volun-
tária do terreno, deverá(ão) comunicá-lo, por 
qualquer meio, aos serviços de fiscalização da 
Divisão de Fiscalização e Contraordenações 
deste município.
Ao abrigo do disposto no artigo 122.º do Có-
digo de Procedimento Administrativo poderá o 
processo de fiscalização n.º 957/sAL/2018 ser 
consultado nas instalações da Divisão de Fis-
calização e Contraordenações, sitas no Largo 
de Aljubarrota, 13 (edifício gAIUrB, em frente 
ao Cais de gaia), União de Freguesias de santa 
marinha e são Pedro da Afurada, em dias úteis, 
no horário compreendido entre as 09:00 e as 
12:00 e entre as 14:00 e as 16:00. 
Para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: INT-CmvNg/2018/35204
vila Nova de gaia, 25-09-2018
Diretor do Departamento de Policia municipal, 
Telmo Filipe Quelhas moreira.
Data de Publicitação: 29/10/2018

EDt-CMVNG/2018/675
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.º166 do Código 
da Estrada, fica por este meio notificada BAr-
BArA Dos sANTos roDrIgUEs, com última 
morada conhecida na rua do Atleta, 79 2º Drt 
– Tras- Perosinho, na qualidade de proprietária 
conforme consta na Conservatória do registo 
de Automóveis, de que a Polícia municipal de 
vila Nova de gaia removeu no dia 27/08/2018, 
ao abrigo do art.º 164º do Código da Estrada, da 
rua dos Pinheiros, freguesia de vilar de Ando-
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rinho, para o Estaleiro municipal, sito na rua do 
Passadouro, Freguesia da madalena, o veículo 
Ligeiro de Passageiros, marca rover, modelo 
414 sLI, matrícula 12-32-DU, por se encontrar 
estacionado em infração ao art.º163º do Código 
da Estrada
Dispõe a notificada do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do 
presente Edital, para a reclamação do referido 
veículo, sob pena do mesmo ser considerado 
abandonado e adquirido pela Autarquia, con-
forme o previsto no n.º 4 do art.º 165.º do Có-
digo da Estrada, com as consequências daí re-
sultantes
E para constar se faz o presente Edital que vai 
ser afixado no escaparate do átrio dos Paços 
do Concelho
Proc. 270/DPm/vA/2018
N/ ref.ª: sAI-PmvNg/2018/1697
vila Nova de gaia, 25-10-2018 
Diretor do Departamento de Policia municipal, 
Telmo Filipe Quelhas moreira.
Data de Publicitação: 29/10/2018

EDt-CMVNG/2018/677
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAmENTo 

N.º 44/94
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento municipal de 
Urbanização e Edificação)
Eng.º Patrocínio miguel vieira Azevedo, vice-
-Presidente da Câmara municipal de vila Nova 
de gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 44/PCm/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 
de outubro de 2017.
FAZ sABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 19 
de outubro 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 44/94 para os lotes n.º 71 e 
n.º 72, requerido em nome de sÉrgIo FILIPE 
Dos sANTos ALECrIm, JosÉ soUsA e WAL-
DEmAr CArLos LoFgrEN roDrIgUEs, que 
tem como objetivo: definição de anexo destina-
do a aparcamento, lavandaria e alpendre para o 
lote 71 e alteração da configuração da cobertu-

ra para o lote 71 e lote 72.
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 1555/18 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: 30/10/2018

EDt-CMVNG/2018/678
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAmENTo 

N.º 11/02
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento municipal de 
Urbanização e Edificação)
Eng.º Patrocínio miguel vieira Azevedo, vice-
-Presidente da Câmara municipal de vila Nova 
de gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 44/PCm/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 
de outubro de 2017. 
FAZ sABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 19 
de outubro 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 
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de loteamento n.º 11/02 para o lote n.º 7, reque-
rido em nome de m.r.L. – gEsTÃo ImoBILIÁ-
rIA, LDA, que tem como objetivos: 
a) Ampliação de área de implantação, de 
912,40m2 para 942,60m2;
b) Ampliação de área de construção, de 3414,00 
para 3449,10m2 (sendo 912,40m2 destinados a 
estacionamento);
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 4241/18 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: 30/10/2018

EDt-CMVNG/2018/679
(Proc. 1041/sAL/2017)

TELmo FILIPE QUELhAs morEIrA, Diretor do 
Departamento da Polícia municipal, da Câma-
ra municipal de vila Nova de gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vmm/2017, de 09 de Novembro, do senhor 
vereador do Pelouro da Fiscalização munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
PCm/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 

senhor Presidente da Câmara municipal, com 
competência conferida pela Câmara municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 
do nº.1 e nº.3, do art. 112º do Código de Proce-
dimento Administrativo (aprovado pelo Decre-
to-lei n.º 4/2015, de 7 de Janeiro), através da 
afixação do presente Edital, e em cumprimen-
to do despacho proferido senhor vereador do 
Pelouro da Fiscalização municipal, Dr. manuel 
monteiro, em 28/09/2018, o(s) proprietário(s), 
arrendatário(s), usufrutuário(s) e demais titula-
res de direitos reais sobre o terreno, sito rampa 
do Pinheiral, junto ao nº 4, da Freguesia de Ca-
nidelo, deste município, da ordem de limpeza, 
corte de material vegetal existente e remoção 
dos resíduos sobrantes, verdes ou outros quais-
quer, em cumprimento do disposto nos artigos 
33.º e 49.º, alínea b), do regulamento municipal 
de resíduos sólidos Urbanos e Limpeza Públi-
ca de vila Nova de gaia, concedendo-lhe, para 
o efeito, o prazo de 15 dias úteis. 
Com efeito, decorre do disposto no citado art.º 
33.º, que é proibida a existência de árvores, ar-
bustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou quais-
quer resíduos nos terrenos ou logradouros dos 
prédios rústicos ou urbanos quando constituam 
perigo de incêndio ou para a saúde pública, 
sendo que, de acordo com o disposto na alínea 
b) do art.º 49.º, do citado regulamento, consti-
tui contraordenação, passível de coima gradua-
da de uma vez até um máximo de cinco vezes o 
salário mínimo nacional. 
Ao abrigo do disposto nas alíneas a) e c) do 
artigo 124.º do Código de Procedimento Ad-
ministrativo, aprovado em anexo ao Decreto-
-Lei n.º 4/2015, de 07 de Janeiro, é dispensada 
a audiência dos interessados, justificada pela 
necessidade urgente e imperiosa de remover a 
situação de grave insalubridade, de perigo de 
incêndio e de risco acrescido para a saúde pú-
blica que decorre da densidade, altura e quali-
dade da vegetação e ainda da constatação de 
circunstancialismos meteorológicos e de locali-
zação do imóvel que potenciam a possibilidade 
de ocorrência concreta e efetiva de resultados 
danosos para pessoas e bens e ainda para o in-
teresse público em presença.
mais se notifica que, após o decurso do prazo 
concedido para o efeito, e constatada a manu-
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tenção da situação de insalubridade e insegu-
rança detetada, nos termos e para os efeitos do 
disposto no n.º 2 do art.º 149.º e ss. do DL n.º 
442/91, de 15 de Novembro, alterado pelo DL 
n.º 61/96, de 31/01, aplicável por força do dis-
posto no art.º 6.º, do DL n.º 4/2015, de 07/01, 
será tomada posse administrativa do terreno 
com vista à execução coerciva dos trabalhos.
A posse administrativa é realizada pelos servi-
ços municipais competentes, mediante a elabo-
ração de um auto de posse onde, para além de 
se identificar o ato aqui expresso, se especifi-
cam demais elementos que se revelem por per-
tinentes elencar. As quantias relativas às despe-
sas realizadas no âmbito da execução coerciva, 
incluindo quaisquer indemnizações ou sanções 
pecuniárias, que a administração tenha de su-
portar para o efeito, são de conta dos infratores. 
Ao prazo aqui fixado acresce uma dilação de 
30 dias. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(1041/sAL/2017) poderá ser consultado junto 
da Divisão de Fiscalização e Contraordenações, 
no edifício da gaiurb – Urbanismo e habitação, 
Em, sito no Largo Aljubarrota, 13 (ao Cais de 
gaia), em dias úteis, no horário compreendido 
entre as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 
16:00. 
Para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: INT-CmvNg/2018/37025
vila Nova de gaia, 10-09-2018
Diretor do Departamento de Policia municipal, 
Telmo Filipe Quelhas moreira.
Data de Publicitação: 30/10/2018

D.1. rEGuLAMENtOS EM CONSuLtA PÚbLICA

D.1.1. rEGuLAMENtO QuE PrOCEDE À rE-
VISÃO DO rEGuLAMENtO DE CIrCuLAÇÃO 
E OPErAÇÕES DE CArGA E DESCArGA NA 
CIDADE DE VILA NOVA DE GAIA E DO rEGu-
LAMENtO DE CONDICIONAMENtO DE trÂN-
SItO E DE EStACIONAMENtO NO CENtrO 
HIStÓrICO – ZONA I

NoTA JUsTIFICATIvA
DEsIgNAçÃo: ProJETo DE rEgULAmENTo 
QUE ProCEDE À rEvIsÃo Do rEgULAmEN-
To DE CIrCULAçÃo E oPErAçÕEs DE CAr-
gA E DEsCArgA NA CIDADE DE vILA NovA 
DE gAIA E Do rEgULAmENTo DE CoNDICIo-
NAmENTo DE TrâNsITo E DE EsTACIoNA-
mENTo No CENTro hIsTÓrICo – ZoNA I
Lei habilitante: o regulamento é elaborado ao 
abrigo e no uso da competência regulamen-
tar conferida pelos artigos 112.º, n.º 7 e 241.º da 
Constituição da república Portuguesa, 25.º, n.º 
1 alínea g) e 33.º, n.º 1, alínea k), do regime ju-
rídico das autarquias locais (rJAL) aprovado 
pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, pelos 
artigos 10.º, n.º 2 e 70.º, n.º 2 do Código da Es-
trada, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 114/94, de 
3 de maio e do Decreto-Lei n.º 48890, de 04 de 
março de 1969.
síntese do conteúdo: A presente proposta de 
regulamento procede à revisão dos regula-
mentos municipais de Circulação e operações 
de Carga e Descarga na Cidade de vila Nova 
de gaia e de Condicionamento de Trânsito e de 
Estacionamento no Centro histórico - aprovei-
tando a ocasião para os atualizar, aperfeiçoar e 
republicar - no sentido de:
- Proibir a circulação automóvel e de motoci-
clos, na Avenida ramos Pinto e Avenida Diogo 
Leite, entre a rua serpa Pinto e o Largo da Pon-
te Luiz I, exceto para os que sejam expressa-
mente autorizados;
- Permitir naquelas vias a circulação de veículos 
de emergência e de velocípedes bem como, no 
período compreendido entre as 6h e as 10h, o 
acesso a veículos automóveis para a realização 
de cargas e descargas, limitado a determinadas 
categorias de utilizadores previamente autori-
zados;
- Atribuir identificadores de acesso gratuita-

D. rEgULAmENTos
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mente aos veículos que realizam cargas e des-
cargas, para os efeitos atrás referidos, salvo se 
os mesmos permanecerem dentro do períme-
tro em causa, para além do horário autorizado, 
situação que dará lugar ao pagamento do mon-
tante de 30 euros, sem prejuízo da responsabi-
lidade contraordenacional, ou outra, a que haja 
lugar; 
- Não abranger por estes condicionamentos, 
atentas as respetivas especificidades, os veícu-
los que asseguram o funcionamento das Caves 
do vinho do Porto, desde que previamente au-
torizados.
Antecedentes e motivação do Projeto: A recen-
te requalificação, promovida pelo município, da 
Avenida Diogo Leite e da Avenida ramos Pin-
to, assente no pressuposto da sua progressiva 
pedonalização, determina a implementação 
de restrições à circulação rodoviária no Centro 
histórico, de modo a garantir às novas zonas 
pedonais, atentas as particularidades do local, 
níveis adequados de qualidade de circulação, 
quer no que respeita à mobilidade, quer no que 
respeita ao conforto e segurança.
Publicitação do procedimento, audição obri-
gatória de outras entidades e consulta pública: 
Em cumprimento do disposto no n.º 1 do arti-
go 98.º do Código do Procedimento Adminis-
trativo (CPA), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de janeiro, a Câmara municipal de 
vila Nova de gaia, na reunião ordinária de 3 de 
setembro de 2018, deliberou aprovar o início 
do procedimento e participação procedimen-
tal conducente à elaboração do projeto de re-
gulamento que procede à revisão dos regula-
mentos municipais de Circulação e operações 
de Carga e Descarga na Cidade de vila Nova 
de gaia e de Condicionamento de Trânsito e de 
Estacionamento no Centro histórico – Zona I, 
tendo fixado o período de dez dias úteis para 
a constituição de interessados com vista à sub-
sequente apresentação dos correspondentes 
contributos. 
Decorrido o período de publicitação do respeti-
vo Edital com o n.º EDT-CmvNg/2018/595, com 
início a 19 de setembro e termo a 3 de outubro 
de 2018, sem que se tenha verificado a cons-
tituição de interessados nem a apresentação 
de quaisquer contributos, o projeto de regula-
mento, uma vez elaborado, deve ser submeti-

do a audiência dos interessados e, ou, consulta 
pública, para recolha de sugestões, nos termos 
dos artigos 100.º e 101.º do CPA.
Ponderação de Custos e Benefícios – As medi-
das projetadas neste regulamento com o bene-
fício para o interesse público constante da res-
petiva motivação, não acarretam diretamente 
qualquer acréscimo de custos para o município. 
Paços do município de vila Nova de gaia, 16 de 
outubro de 2018

ProJETo DE rEgULAmENTo QUE ProCEDE 
À rEvIsÃo Do rEgULAmENTo DE CIrCULA-
çÃo E oPErAçÕEs DE CArgA E DEsCAr-
gA NA CIDADE DE vILA NovA DE gAIA E Do 
rEgULAmENTo DE CoNDICIoNAmENTo DE 
TrâNsITo E DE EsTACIoNAmENTo No CEN-
Tro hIsTÓrICo – ZoNA I
PrEâmBULo
A recente requalificação, promovida pelo mu-
nicípio, da Avenida Diogo Leite e da Avenida 
ramos Pinto, assente no pressuposto da sua 
progressiva pedonalização, determina a imple-
mentação de restrições à circulação rodoviária 
no Centro histórico, de modo a garantir às no-
vas zonas pedonais, atentas as particularida-
des do local, níveis adequados de qualidade de 
circulação, quer no que respeita à mobilidade, 
quer no que respeita ao conforto e segurança.
Com tal objetivo, após análise à estrutura viária 
na envolvente ao Centro histórico, o presente 
regulamento procede, assim, à revisão dos re-
gulamentos municipais de Circulação e ope-
rações de Carga e Descarga na Cidade de vila 
Nova de gaia e do regulamento de Condicio-
namento de Trânsito e de Estacionamento no 
Centro histórico, - aproveitando a ocasião para 
os atualizar, aperfeiçoar e republicar - no senti-
do de:
- Proibir a circulação automóvel e de motoci-
clos, na Avenida ramos Pinto e Avenida Diogo 
Leite, entre a rua serpa Pinto e o Largo da Pon-
te Luiz I, exceto para os que sejam expressa-
mente autorizados;
- Permitir naquelas vias a circulação de veículos 
de emergência e de velocípedes bem como, no 
período compreendido entre as 6h e as 10h, o 
acesso a veículos automóveis para a realização 
de cargas e descargas, limitado a determinadas 
categorias de utilizadores previamente autori-
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zados;
- Atribuir identificadores de acesso gratuita-
mente aos veículos que realizam cargas e des-
cargas, para os efeitos atrás referidos, salvo se 
os mesmos permanecerem dentro do períme-
tro em causa, para além do horário autorizado, 
situação que dará lugar ao pagamento do mon-
tante de 30 euros, sem prejuízo da responsabi-
lidade contraordenacional, ou outra, a que haja 
lugar; 
- Não abranger por estes condicionamentos, 
atentas as respetivas especificidades, os veícu-
los que asseguram o funcionamento das Caves 
do vinho do Porto e as operações de carga e 
descarga na Avenida ramos Pinto e Avenida 
Diogo Leite, desde que previamente autoriza-
dos. 
o projeto deste regulamento foi submetido a 
consulta pública, para recolha de sugestões, 
nos termos do artigo 101.º do CPA, através de 
publicação no Boletim municipal e na Internet 
no sítio institucional do município.
Assim:
A Assembleia municipal de vila Nova de gaia, 
sob proposta da Câmara municipal, ao abrigo 
da alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º e da alínea 
k) do n.º 1 do artigo 33.º do regime jurídico das 
autarquias locais (rJAL) aprovado pela alínea 
a) do n.º 1 do artigo 1.º da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, aprova o seguinte regulamento:

ArTIgo 1.º
LEI hABILITANTE

o presente regulamento é elaborado ao abri-
go e nos termos dos artigos 112.º, n.º 7 e 241.º 
da Constituição da república Portuguesa, 25.º, 
n.º 1 alínea g) e 33.º, n.º 1, alínea k), do regime 
jurídico das autarquias locais (rJAL) aprovado 
pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, dos ar-
tigos 10.º, n.º 2 e 70.º, n.º 2 do Código da Estra-
da, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 114/94, de 3 
de maio e do Decreto-Lei n.º 48890, de 04 de 
março de 1969.

ArTIgo 2.º
ALTErAçÃo Ao rEgULAmENTo DE CIrCU-

LAçÃo E oPErAçÕEs DE CArgA
E DEsCArgA NA CIDADE DE vILA NovA DE 
gAIA
1 - os artigos 2.º, 3.º, 4.º, e 7.º do regulamento 

de Circulação e operações de Carga e Descar-
ga na Cidade de vila Nova de gaia, aprovado 
por deliberação da Câmara municipal de 23 de 
Dezembro de 2009 e da Assembleia munici-
pal de 30 de Dezembro de 2009, com a reda-
ção que lhe foi conferida pelo regulamento n.º 
99/2017, publicado no Diário da república, 2.ª 
série, N.º 37 de 21 de fevereiro de 2017, passam 
a ter a seguinte redação:

“Artigo 2.º
Da zona a afetar

o interior da zona delimitada entre o IC1, IC2, 
rotunda de santo ovídio, Avenida da repú-
blica, Avenida vasco da gama (variante à E.N. 
222) e Avenida D. João II (vL9), de acordo com 
a sinalização no local, fica sujeito às restrições 
previstas nos artigos subsequentes.

Artigo 3.º
Do horário

1 — É proibida a circulação, estacionamento e 
operações de carga e descarga a veículos com 
peso bruto superior a 3500 kg, nos períodos 
entre as 8 e as 10 horas e entre as 17 e as 19 
horas.
2 — são igualmente proibidas as operações de 
carga e descarga fora dos locais indicados para 
o efeito, a veículos com peso bruto inferior a 
3500 kg, nos períodos entre as 8 e as 10 horas 
e entre as 17 e as 19 horas. 
3 — Excecionam-se do disposto nos números 
anteriores as operações realizadas na Avenida 
da república, que só podem ser efetuadas en-
tre as 10h30 e as 16h00.
4 — Não são abrangidos pelos condicionamen-
tos previstos nos números anteriores os veícu-
los que asseguram o funcionamento das Caves 
do vinho do Porto e as operações de carga e 
descarga na Avenida ramos Pinto e Avenida 
Diogo Leite.

Artigo 4.º
Das exceções

As restrições indicadas no artigo anterior não 
são aplicáveis aos veículos: 
a) Afetos ao serviço de limpeza urbana; 
b) Das brigadas de urgência de manutenção de 
infraestruturas urbanas; 
c) De transportes públicos coletivos de passa-
geiros; 
d) De transportes particulares de passageiros; 
e) Das corporações de bombeiros; 
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f) De transporte de aluguer de passageiros; 
g) Das forças de segurança, militares e militari-
zadas; 
h) Do Estado; 
i) municipais; 
j) De transportes postais; 
k) De pronto-socorro. 

Artigo 7.º
Competência da Fiscalização

1- A fiscalização e controlo do cumprimento 
das disposições anteriores é da competência 
da Câmara municipal e autoridades policiais. 
2- A fiscalização da competência da Câmara 
municipal é exercida pela polícia municipal. 
3- Compete, especialmente, à polícia municipal:
a) Zelar pelo cumprimento do presente regula-
mento; 
b) Levantar Auto de Notícia, nos termos do Có-
digo da Estrada.“
2 – É revogado o Anexo I do regulamento de 
Circulação e operações de Carga e Descarga 
na Cidade de vila Nova de gaia.
3 - os artigos 10.º e 11.º são renumerados, res-
petivamente, como artigo 9.º e 10.º do regula-
mento referido nos números anteriores."

ArTIgo 3.º
ALTErAçÃo Ao rEgULAmENTo DE CoNDI-
CIoNAmENTo DE TrâNsITo E DE EsTACIo-
NAmENTo No CENTro hIsTÓrICo – ZoNA I
os artigos 1.º, 3.º, 4.º, 6.º, 13.º e 15.º do regu-
lamento de Condicionamento de Trânsito e de 
Estacionamento no Centro histórico – Zona I, 
aprovado por deliberação da Câmara municipal 
de 6 de novembro de 2006 e da Assembleia 
municipal de 11 de julho de 2007, passam a ter a 
seguinte redação:

“Artigo 1.º
âmbito de aplicação

1 - o presente regulamento aplica-se a toda a 
área e eixos viários compreendidos dentro da 
Zona 01 do Centro histórico, com os seguintes 
limites:
a) A Norte: Avenida Diogo Leite e Avenida ra-
mos Pinto, incluindo estas avenidas;
b) A sul: Linha do Norte do Caminho-de-ferro e 
rua de Luís de Camões, que não está incluída;
c) A Nascente: rua de Cândido dos reis a sul 
da intersecção com a rua de Luís de Camões 
e rua general Torres, que não estão incluídas;

d) A Poente: rua serpa Pinto, que não está in-
cluída.
2 - No interior da área definida no número ante-
rior excluem-se os seguintes arruamentos:
a) rua Barão de Forrester entre a intersecção 
com a rua de serpa Pinto e o n.º 412;
b) Travessa Barão de Forrester;
c) rua do Choupelo a sul do n.º 250;
d) rua guilherme gomes Fernandes entre a in-
tersecção com a rua de Cândido dos reis e o 
n.º 190;
e) Largo miguel Bombarda, arruamento situado 
a Poente;
f) rua dos santos mártires; 
g) Travessa de general Torres.
3 - A área referida no número 1 do presente arti-
go é considerada zona de trânsito condicionado 
para todos os efeitos legais, designadamente 
os previstos no Código da Estrada e legislação 
complementar.

Artigo 3.º
Condicionamento de acesso

1 - só podem aceder à Zona 01 do Centro histó-
rico os veículos com identificador de acesso ou 
prévia autorização.
2 – só podem aceder à Avenida ramos Pinto e à 
Avenida Diogo Leite, entre a rua serpa Pinto e 
o Largo da Ponte Luiz I, para realização de car-
gas e descargas, os veículos automóveis previa-
mente autorizados, no período compreendido 
entre as 6h e as 10h. 
3 – Não são abrangidos pelos condicionamen-
tos referidos nos números anteriores os veícu-
los que asseguram o funcionamento das Caves 
do vinho do Porto, desde que previamente au-
torizados.   
4 - A Cmg atribui identificadores de acesso e 
de estacionamento aos veículos, nos termos e 
condições constantes do presente regulamen-
to.
5 - Podem ser autorizados, ainda, no momento 
de aceder àquela Zona, os veículos utilizados 
por:
a) Pessoas com necessidade justificada de ali 
aceder;
b) Pessoas de mobilidade reduzida ou portado-
ras de deficiência.
6 - Consideram-se autorizados, sem dependên-
cia de qualquer formalidade, os veículos:
a) De emergência ou em missões de salvamen-
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to ou urgência;
b) De forças militares e de segurança pública;
c) Destinados a transportes públicos, quando 
em serviço;
d) Pertencentes ao município;
e) De recolha de lixo e limpeza da via pública;
f) Destinados a cargas e descargas, exceto nas 
Avenidas ramos Pinto e Diogo Leite, entre a 
rua serpa Pinto e o Largo da Ponte Luiz I.

Artigo 4.º
Atribuição de identificadores ou autorizações 

de acesso
1 - só são atribuídos identificadores ou autori-
zações de acesso à Zona 01 do Centro histórico 
aos veículos:
a) De residentes;
b) De comerciantes e ou industriais que explo-
rem estabelecimento comercial ou industrial na 
Zona e dos seus trabalhadores, quando aqueles 
disponham de estacionamento privado;
c) De profissionais liberais ou de serviços, cuja 
atividade se desenvolva na Zona;
d) De entidades públicas ou privadas que pros-
sigam fins de interesse relevante, designada-
mente cultural, religioso, social e educativo, 
cuja atividade se desenvolva na Zona;
e) Afetos ao transporte em táxi, licenciados 
pela Câmara municipal de gaia;
f) De transportadores ou fornecedores para a 
realização de cargas e descargas, nas Avenidas 
ramos Pinto e Diogo Leite, no período com-
preendido entre as 6h e as 10h.
2 - os identificadores para acesso e para esta-
cionamento são atribuídos pela Câmara muni-
cipal nos termos do presente regulamento, me-
diante requerimento das pessoas singulares e 
coletivas referidas no número anterior.
3 - Para efeitos do presente regulamento, são 
consideradas residentes as pessoas singulares, 
cujo domicílio principal e permanente, onde 
mantêm estabilizado o seu centro de vida fami-
liar, se situe no interior daquela Zona.
4 - As pessoas referidas no número anterior de-
vem possuir veículo automóvel ainda que por 
qualquer das seguintes formas:
a) serem proprietárias;
b) serem adquirentes com reserva de proprie-
dade;
c) serem locatárias, em regime de locação fi-
nanceira ou aluguer de longa duração;

d) Usufruírem de um veículo automóvel as-
sociado ao exercício de atividade profissional 
com vínculo laboral.
5 - A prova da qualidade de residente faz-se 
através da apresentação cumulativa dos se-
guintes documentos:
a) Carta de condução;
b) Cartão de eleitor ou atestado de residência;
c) Número de contribuinte;
d) Título de registo de propriedade do veículo 
ou, nas situações referidas nas alíneas b), c) e 
d) do n.º 4, respetivamente: contrato que titula 
a aquisição com reserva de propriedade; con-
trato de locação financeira ou aluguer de longa 
duração; declaração da respetiva entidade em-
pregadora donde conste o nome e morada do 
utilizador, a matrícula do veículo automóvel e o 
respetivo vínculo laboral.
6 - Poderá ser dispensada a apresentação da 
carta de condução em casos devidamente jus-
tificados, nomeadamente a falta de renovação 
por motivos de incapacidade.
7 - os comerciantes ou industriais, que explo-
rem estabelecimento comercial ou industrial na 
Zona, devem apresentar os seguintes documen-
tos para instrução do seu pedido de atribuição 
de identificador de acesso ou autorização:
a) Certidão da Conservatória do registo Co-
mercial da qual conste o registo da atividade 
comercial exercida ou, em alternativa, cartão de 
contribuinte;
b) Certidão da Conservatória do registo Pre-
dial da qual conste o registo de propriedade do 
estabelecimento a seu favor e, caso não sejam 
proprietários do imóvel, título contratual da uti-
lização para o fim a que se destina, designada-
mente contrato de arrendamento, trespasse, ou 
outro;
c) Título de registo de Propriedade, a favor do 
requerente ou seu trabalhador, do veículo a que 
se destina o identificador de acesso ou autori-
zação.
8 - os transportadores ou fornecedores, para a 
realização de cargas e descargas, nas Avenidas 
ramos Pinto e Diogo Leite, no período com-
preendido entre as 6h e as 10h, os profissionais 
liberais, os serviços e as entidades públicas ou 
privadas que prossigam fins de interesse rele-
vante, designadamente, culturais, religiosos, 
sociais e educativos, cuja atividade se desen-
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volva na Zona, podem requerer a atribuição de 
identificadores de acesso ou autorização nos 
mesmos termos e condições dos comercian-
tes, devendo os documentos a que se refere o 
número anterior serem adaptados ao seu caso 
concreto.

Artigo 6.º
Preço

1 - A atribuição de identificadores de acesso é 
gratuita, até ao limite de dois por fogo habita-
cional, estabelecimento comercial ou industrial, 
ou local de atividade.
2 - Acima daquele limite é exigido o pagamen-
to, por cada identificador, de uma quantia cor-
respondente ao respetivo custo de emissão.
3 - os possuidores de identificadores tecnolo-
gicamente compatíveis com o sistema de con-
trolo de acesso à zona 01 do Centro histórico 
podem requerer, sem custos, que o mesmo seja 
utilizado para esse fim.
4 - A atribuição de identificadores para estacio-
namento é gratuita.
5 – A atribuição de identificadores de acesso é 
igualmente gratuita para os veículos que reali-
zam cargas e descargas nas Avenidas ramos 
Pinto e Diogo Leite, no período compreendido 
entre as 6h e as 10h, não sendo tolerada contu-
do a permanência no perímetro respetivo para 
além das 10h, sob pena de cessação imediata 
da validade do identificador em causa, nos ter-
mos do artigo 7.º, de sujeição ao seu pagamen-
to no montante de trinta euros e sem prejuízo 
da responsabilidade contraordenacional a que 
haja lugar.

Artigo 13.º
Atribuições e competências

Compete especialmente aos agentes de fiscali-
zação municipal, dentro dos limites legais: 
a) Esclarecer os utentes sobre as normas esta-
belecidas no presente regulamento e outros 
normativos legais aplicáveis bem como do fun-
cionamento dos equipamentos instalados; 
b) Promover o correto estacionamento; 
c) Desencadear as ações necessárias à eventual 
remoção dos veículos em transgressão; 
d) Levantar autos, proceder às intimações e no-
tificações e exercer todas as demais atribuições 
e competências previstas no Código da Estrada 
e demais legislação complementar.

Artigo 15.º

Delegação de competências
As competências estabelecidas no presente re-
gulamento podem ser delegadas no Presidente 
da Câmara, com possibilidade de subdelega-
ção em qualquer dos vereadores, nos termos 
do disposto no artigo 34.º do Anexo I à Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, e artigos 44.º a 50.º 
do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 4/2015, 
de 07 de janeiro.”

ArTIgo 4.º
rEPUBLICAçÃo

são republicados em anexo ao presente regula-
mento, do qual fazem parte integrante, o regu-
lamento de Circulação e operações de Carga e 
Descarga na Cidade de vila Nova de gaia, como 
Anexo I, e o regulamento de Condicionamento 
de Trânsito e de Estacionamento no Centro his-
tórico – Zona I, como Anexo II. 

ArTIgo 5.º
vIgÊNCIA

o presente regulamento entra em vigor no dia 
seguinte ao da sua publicação.

ANEXO I
(a que se refere o artigo 4.º)

republicação do regulamento de Circulação 
e Operações de Carga e Descarga na Cidade 

de Vila Nova de Gaia

CAPÍTULo I
Dos PrINCÍPIos gErAIs

Artigo 1.º
Lei habilitante

o presente regulamento é elaborado ao abrigo 
e nos termos dos artigos 112.º e 241.º da Cons-
tituição da república Portuguesa, do artigo n.º 
64.º, n.ºs 1, u), 2, f) e 7, d), da Lei 169/99, de 18.09, 
com a redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 
11.01, art.º 70º, n.º 2 do Código da Estrada, apro-
vado pelo Decreto-Lei n.º 114/94, de 03.05, com 
a redação dada pelo Decreto-lei n.º 44/05, de 
23.02. e Decreto-Lei n.º 48890, de 04 de março 
de 1969. 

Artigo 2.º
Da zona a afetar
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o interior da zona delimitada entre o IC1, IC2, 
rotunda de santo ovídio, Avenida da repú-
blica, Avenida vasco da gama (variante à E.N. 
222) e Avenida D. João II (vL9), de acordo com 
a sinalização no local, fica sujeito às restrições 
previstas nos artigos subsequentes. 

Artigo 3.º
Do horário

1 - É proibida a circulação, estacionamento e 
operações de carga e descarga a veículos com 
peso bruto superior a 3500 kg, nos períodos 
entre as 8 e as 10 horas e entre as 17 e as 19 
horas.
2 - são igualmente proibidas as operações de 
carga e descarga fora dos locais indicados para 
o efeito, a veículos com peso bruto inferior a 
3500 kg, nos períodos entre as 8 e as 10 horas 
e entre as 17 e as 19 horas. 
3 - Excecionam-se do disposto nos números 
anteriores as operações realizadas na Avenida 
da república, que só podem ser efetuadas en-
tre as 10h30 e as 16h00.
4 - Não são abrangidos pelos condicionamen-
tos previstos nos números anteriores os veícu-
los que asseguram o funcionamento das Caves 
do vinho do Porto e as cargas e descargas na 
Avenida ramos Pinto e Avenida Diogo Leite.

Artigo 4.º
Das exceções

As restrições indicadas no artigo anterior não 
são aplicáveis aos veículos: 
a) Afetos ao serviço de limpeza urbana; 
b) Das brigadas de urgência de manutenção de 
infraestruturas urbanas; 
c) De transportes públicos coletivos de passa-
geiros; 
d) De transportes particulares de passageiros; 
e) Das corporações de bombeiros; 
f) De transporte de aluguer de passageiros; 
g) Das forças de segurança, militares e militari-
zadas; 
h) Do Estado; 
i) municipais; 
j) De transportes postais; 
k) De pronto-socorro.  

Artigo 5.º
Das autorizações especiais de circulação

1 - A Câmara municipal, ou o vereador com 
competência delegada podem conceder auto-
rizações especiais de circulação e/ou para rea-
lização de operações de carga e descarga, aos 
veículos sujeitos às restrições constantes do 
presente diploma, devendo posteriormente co-
municar o facto à Autoridade Nacional de se-
gurança rodoviária, com a devida justificação.
2 - As autorizações referidas no número ante-
rior são concedidas a título excecional, para a 
realização de transportes comprovadamente 
indispensáveis e urgentes, designadamente os 
seguintes:
a) Transportes de produtos facilmente perecí-
veis;
b) Transportes de cadáveres de animais para 
esquartejamento;
c) Transportes de matérias imprescindíveis à 
laboração contínua de certas unidades de pro-
dução.
3 - o pedido de autorização especial deverá 
ser apresentado, sob a forma de requerimento 
escrito, conforme modelo disponibilizado pelo 
município no seu sítio da internet ou em supor-
te papel, devendo especificar, designadamente, 
a identificação do transportador, as caracterís-
ticas do veículo, a natureza das mercadorias, 
bem como o itinerário, locais e tempos de per-
manência previstos.
4 - As autorizações previstas no presente arti-
go podem respeitar a um só transporte e /ou 
operação de carga e descarga ou a transportes 
e/ou operações de carga e descarga a efetuar 
durante um determinado período ou com cará-
ter permanente.

Artigo 6.º
sinalização

1 - A zona sujeita às restrições do presente re-
gulamento será sinalizada nos termos do Códi-
go da Estrada. 
2 - A colocação da sinalização nas vias não mu-
nicipais será precedida de autorização da res-
petiva entidade proprietária ou concessionária.

CAPÍTULo II
DA FIsCALIZAçÃo E DAs INFrAçÕEs

Artigo 7.º
Competência da Fiscalização
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1 - A fiscalização e controlo do cumprimento 
das disposições anteriores é da competência 
da Câmara municipal e autoridades policiais.
2 - A fiscalização da competência da Câmara 
municipal é exercida pela polícia municipal. 
3 - Compete, especialmente, à polícia munici-
pal: 
a) Zelar pelo cumprimento do presente regula-
mento; 
b) Levantar Auto de Notícia, nos termos do Có-
digo da Estrada. 

Artigo 8.º
Das sanções

1 - As infrações às proibições de circulação 
constantes do presente diploma serão punidas 
nos termos da legislação em vigor. 
2 - No caso da viatura ser bloqueada ou rebo-
cada as taxas a aplicar serão as constantes da 
legislação em vigor. 

CAPÍTULo III
DAs DIsPosIçÕEs FINAIs

Artigo 9.º
remissões

As remissões feitas para os preceitos que, en-
tretanto venham a ser revogados ou alterados, 
consideram-se automaticamente transpostas 
para os novos diplomas. 

Artigo 10.º
Entrada em vigor

o presente regulamento entra em vigor no dia 
01 de Janeiro de 2010. 

ANEXO II
republicação do regulamento de Condicio-
namento de trânsito e de Estacionamento no 

Centro Histórico – Zona I

CAPÍTULo I
Dos PrINCÍPIos gErAIs

Artigo 1.º
âmbito de aplicação

1 - o presente regulamento aplica-se a toda a 
área e eixos viários compreendidos dentro da 
Zona 01 do Centro histórico, com os seguintes 
limites:

a) A Norte: Avenida Diogo Leite e Avenida ra-
mos Pinto, incluindo estas avenidas;
b) A sul: Linha do Norte do Caminho-de-ferro e 
rua de Luís de Camões, que não está incluída;
c) A Nascente: rua de Cândido dos reis a sul 
da intersecção com a rua de Luís de Camões 
e rua general Torres, que não estão incluídas;
d) A Poente: rua serpa Pinto, que não está in-
cluída.
2 - No interior da área definida no número ante-
rior excluem-se os seguintes arruamentos:
a) rua Barão de Forrester entre a intersecção 
com a rua de serpa Pinto e o n.º 412;
b) Travessa Barão de Forrester;
c) rua do Choupelo a sul do n.º 250;
d) rua guilherme gomes Fernandes entre a in-
tersecção com a rua de Cândido dos reis e o 
n.º 190;
e) Largo miguel Bombarda, arruamento situado 
a Poente;
f) rua dos santos mártires; 
g) Travessa de general Torres.
3 - A área referida no número 1 do presente arti-
go é considerada zona de trânsito condicionado 
para todos os efeitos legais, designadamente 
os previstos no Código da Estrada e legislação 
complementar.

Artigo 2.º
Aplicação temporal

o estacionamento e acesso à Zona 01 do Cen-
tro histórico ficam condicionados e sujeitos à 
aplicação do disposto no presente regulamen-
to durante todos os dias do ano, 24 horas por 
dia. 

Artigo 3.º
Condicionamento de acesso

1 - só podem aceder à Zona 01 do Centro histó-
rico, os veículos com identificador de acesso ou 
prévia autorização.
2 – só podem aceder à Avenida ramos Pinto e à 
Avenida Diogo Leite, entre a rua serpa Pinto e 
o Largo da Ponte Luiz I, para realização de car-
gas e descargas, os veículos automóveis previa-
mente autorizados, no período compreendido 
entre as 6h e as 10h. 
3 – Não são abrangidos pelos condicionamen-
tos referidos nos números anteriores os veícu-
los que asseguram o funcionamento das Caves 
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do vinho do Porto, desde que previamente au-
torizados.   
4 - A Cmg atribui identificadores de acesso e 
de estacionamento aos veículos, nos termos e 
condições constantes do presente regulamen-
to.
5 - Podem ser autorizados, ainda, no momento 
de aceder àquela Zona, os veículos utilizados 
por:
a) Pessoas com necessidade justificada de ali 
aceder;
b) Pessoas de mobilidade reduzida ou portado-
ras de deficiência.
6 - Consideram-se autorizados, sem dependên-
cia de qualquer formalidade, os veículos:
a) De emergência ou em missões de salvamen-
to ou urgência;
b) De forças militares e de segurança pública;
c) Destinados a transportes públicos, quando 
em serviço;
d) Pertencentes ao município;
e) De recolha de lixo e limpeza da via pública;
f) Destinados a cargas e descargas, exceto nas 
Avenidas ramos Pinto e Diogo Leite, entre a 
rua serpa Pinto e o Largo da Ponte Luiz I.

Artigo 4.º
Atribuição de identificadores ou autorizações 

de acesso
1 - só são atribuídos identificadores ou autori-
zações de acesso à Zona 01 do Centro histórico 
aos veículos:
a) De residentes;
b) De comerciantes e ou industriais que explo-
rem estabelecimento comercial ou industrial na 
Zona e dos seus trabalhadores, quando aqueles 
disponham de estacionamento privado;
c) De profissionais liberais ou de serviços, cuja 
atividade se desenvolva na Zona;
d) De entidades públicas ou privadas que pros-
sigam fins de interesse relevante, designada-
mente cultural, religioso, social e educativo, 
cuja atividade se desenvolva na Zona;
e) Afetos ao transporte em táxi, licenciados 
pela Câmara municipal de gaia;
f) De transportadores ou fornecedores para a 
realização de cargas e descargas, nas Avenidas 
ramos Pinto e Diogo Leite, no período com-
preendido entre as 6h e as 10h.
2 - os identificadores para acesso e para esta-

cionamento são atribuídos pela Câmara muni-
cipal nos termos do presente regulamento, me-
diante requerimento das pessoas singulares e 
coletivas referidas no número anterior.
3 - Para efeitos do presente regulamento, são 
consideradas residentes as pessoas singulares, 
cujo domicílio principal e permanente, onde 
mantêm estabilizado o seu centro de vida fami-
liar, se situe no interior daquela Zona.
4 - As pessoas referidas no número anterior de-
vem possuir veículo automóvel ainda que por 
qualquer das seguintes formas:
a) serem proprietárias;
b) serem adquirentes com reserva de proprie-
dade;
c) serem locatárias, em regime de locação fi-
nanceira ou aluguer de longa duração;
d) Usufruírem de um veículo automóvel as-
sociado ao exercício de atividade profissional 
com vínculo laboral.
5 - A prova da qualidade de residente faz-se 
através da apresentação cumulativa dos se-
guintes documentos:
a) Carta de condução;
b) Cartão de eleitor ou atestado de residência;
c) Número de contribuinte;
d) Título de registo de propriedade do veículo 
ou, nas situações referidas nas alíneas b), c) e 
d) do n.º 4, respetivamente: contrato que titula 
a aquisição com reserva de propriedade; con-
trato de locação financeira ou aluguer de longa 
duração; declaração da respetiva entidade em-
pregadora donde conste o nome e morada do 
utilizador, a matrícula do veículo automóvel e o 
respetivo vínculo laboral.
6 - Poderá ser dispensada a apresentação da 
carta de condução em casos devidamente jus-
tificados, nomeadamente a falta de renovação 
por motivos de incapacidade.
7 - os comerciantes ou industriais, que explo-
rem estabelecimento comercial ou industrial na 
Zona, devem apresentar os seguintes documen-
tos para instrução do seu pedido de atribuição 
de identificador de acesso ou autorização:
a) Certidão da Conservatória do registo Co-
mercial da qual conste o registo da atividade 
comercial exercida ou, em alternativa, cartão de 
contribuinte;
b) Certidão da Conservatória do registo Pre-
dial da qual conste o registo de propriedade do 
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estabelecimento a seu favor e, caso não sejam 
proprietários do imóvel, título contratual da uti-
lização para o fim a que se destina, designada-
mente contrato de arrendamento, trespasse, ou 
outro;
c) Título de registo de Propriedade, a favor do 
requerente ou seu trabalhador, do veículo a que 
se destina o identificador de acesso ou autori-
zação.
8 - os transportadores ou fornecedores, para a 
realização de cargas e descargas, nas Avenidas 
ramos Pinto e Diogo Leite, no período com-
preendido entre as 6h e as 10h, os profissionais 
liberais, os serviços e as entidades públicas ou 
privadas que prossigam fins de interesse rele-
vante, designadamente, culturais, religiosos, 
sociais e educativos, cuja atividade se desen-
volva na Zona, podem requerer a atribuição de 
identificadores de acesso ou autorização nos 
mesmos termos e condições dos comercian-
tes, devendo os documentos a que se refere o 
número anterior serem adaptados ao seu caso 
concreto.

Artigo 5.º
Identificadores de estacionamento

1 - Quando as pessoas referidas no n.º 1 do arti-
go anterior não dispuserem de garagem ou de 
estacionamento privado são atribuídos identi-
ficadores de estacionamento que lhes permite 
estacionar nas áreas para tal sinalizadas. 
2 - Quando disponham de garagem ou de esta-
cionamento privado só são atribuídos identifi-
cadores de estacionamento quando o número 
de veículos seja superior à respetiva capacida-
de de aparcamento. 
3 - Nos casos referidos nos números anteriores 
a atribuição de identificadores é limitada a dois 
identificadores por fogo, por estabelecimento 
comercial ou industrial ou por local de ativida-
de. 
4 - o estacionamento só pode ser feito nos lo-
cais expressamente reservados para tal, não 
sendo permitido o estacionamento por perío-
dos de tempo superior a oito horas por dia ex-
ceto a veículos de residentes sem lugares de 
estacionamento. 

Artigo 6.º
Preço

1 - A atribuição de identificadores de acesso é 
gratuita, até ao limite de dois por fogo habita-
cional, estabelecimento comercial ou industrial, 
ou local de atividade.
2 - Acima daquele limite é exigido o pagamen-
to, por cada identificador, de uma quantia cor-
respondente ao respetivo custo de emissão.
3 - os possuidores de identificadores tecnolo-
gicamente compatíveis com o sistema de con-
trolo de acesso à zona 01 do Centro histórico 
podem requerer, sem custos, que o mesmo seja 
utilizado para esse fim.
4 - A atribuição de identificadores para estacio-
namento é gratuita.
5 - A atribuição de identificadores de acesso é 
igualmente gratuita para os veículos que reali-
zam cargas e descargas nas Avenidas ramos 
Pinto e Diogo Leite, no período compreendido 
entre as 6h e as 10h, não sendo tolerada contu-
do a permanência no perímetro respetivo para 
além das 10h, sob pena de cessação imediata 
da validade do identificador em causa, nos ter-
mos do artigo 7.º, de sujeição ao seu pagamen-
to no montante de trinta euros e sem prejuízo 
da responsabilidade contraordenacional a que 
haja lugar.

Artigo 7.º
validade

1 - os identificadores de acesso e de estaciona-
mento são válidos pelo período de cinco anos, 
após a sua atribuição, exceto se algum dos res-
petivos pressupostos deixar de se verificar, fac-
to que determinará a cessação imediata da sua 
validade. 
2 - A atribuição dos identificadores de acesso 
e de estacionamento pode ser revalidada por 
sucessivos períodos de cinco anos. 
3 - se algum dos pressupostos sobre os quais 
assentou a decisão de atribuir os identificado-
res ou a autorização de acesso e ou de esta-
cionamento se alterar deve o respetivo titular 
comunicar o facto à Câmara municipal. 
4 - o uso indevido dos identificadores implica o 
respetivo cancelamento e cessação. 

Artigo 8.º
responsabilidade

os requerentes a quem foi atribuído identifica-
dor de acesso e ou de estacionamento são res-
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ponsáveis pela sua correta utilização. 

Artigo 9.º
Furto ou extravio

Em caso de furto ou extravio dos identificado-
res deverá o seu titular comunicar de imediato 
o facto à Câmara municipal, sob pena de res-
ponder pelos prejuízos resultantes da sua utili-
zação indevida. 

Artigo 10.º
Cargas e descargas

só são permitidas operações de carga e des-
carga na Zona 01 do Centro histórico, nos ho-
rários previstos para o efeito no regulamento 
municipal de Circulação e operações de Carga 
e Descarga de mercadorias. 

Artigo 11.º
sinalização

As entradas e saídas e o estacionamento na 
zona 01 do Centro histórico serão devidamen-
te sinalizadas nos termos do regulamento do 
Código da Estrada e demais legislação comple-
mentar. 

Artigo 12.º
Agentes de fiscalização

A fiscalização do cumprimento das disposições 
do presente regulamento é exercida, nos ter-
mos legais, por agentes de fiscalização devida-
mente identificados. 

Artigo 13.º
Atribuições e competências

Compete especialmente aos agentes de fiscali-
zação municipal, dentro dos limites legais: 
a) Esclarecer os utentes sobre as normas esta-
belecidas no presente regulamento e outros 
normativos legais aplicáveis bem como do fun-
cionamento dos equipamentos instalados; 
b) Promover o correto estacionamento; 
c) Desencadear as ações necessárias à eventual 
remoção dos veículos em transgressão; 
d) Levantar autos, proceder às intimações e no-
tificações e exercer todas as demais atribuições 
e competências previstas no Código da Estrada 
e demais legislação complementar.

Artigo 14.º
Execução e fiscalização

sem prejuízo das competências atribuídas a ou-
tras entidades, são exercidas pela Câmara mu-
nicipal de vila Nova de gaia as competências 
relativas à execução e fiscalização do presente 
regulamento. 

Artigo 15.º
Delegação de competências

As competências estabelecidas no presente re-
gulamento podem ser delegadas no Presidente 
da Câmara, com possibilidade de subdelega-
ção em qualquer dos vereadores, nos termos 
do disposto no artigo 34.º do Anexo I à Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, e artigos 44.º a 50.º 
do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 4/2015, 
de 07 de janeiro.

Artigo 16.º
Casos omissos

Às situações não previstas no presente regu-
lamento, são aplicáveis os princípios gerais de 
direito. 

Artigo 17.º
Entrada em vigor

o presente regulamento entra em vigor no pra-
zo de 15 dias após a sua publicação. 

D.2. rEGuLAMENtOS EM VErSÃO FINAL 

D.2.1. rEGuLAMENtO DA tAXA DE CIDADE 
DE VILA NOVA DE GAIA
Eduardo vítor rodrigues, Presidente da Câma-
ra municipal de vila Nova de gaia, torna públi-
co, ao abrigo da competência que lhe confere a 
alínea t) do n.º 1 do artigo 35.º do anexo I à Lei 
n.º 75/2013, de 12 setembro, que a Câmara mu-
nicipal, em reunião ordinária realizada no dia 3 
de setembro de 2018, e a Assembleia municipal 
de vila Nova de gaia, em reunião ordinária de 
20 de setembro de 2018, deliberaram aprovar, 
após consulta pública, o regulamento da Taxa 
de Cidade de vila Nova de gaia, que se publica, 
nos termos e para os efeitos do disposto no ar-
tigo 139.º do Código do Procedimento Adminis-
trativo, o qual entra em vigor no primeiro dia do 
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segundo mês seguinte ao da sua publicação no 
Diário da república, sem prejuízo de tal publi-
cação ser igualmente feita no Boletim municipal 
e na Internet no sítio institucional do município.
8 de outubro  de 2018 – o Presidente da Câma-
ra, Eduardo vítor rodrigues.
Preâmbulo
o exponencial aumento da atividade turística 
verificado nos últimos anos no Norte de Por-
tugal e em particular na área metropolitana do 
Porto, que registou, em 2016, um total de cinco 
milhões de dormidas de visitantes nacionais e 
estrangeiros, tem-se refletido, com particular 
impacto, em vila Nova de gaia, que registou, 
nesse mesmo ano, segundo dados do INE, um 
valor próximo das 600 000 dormidas.  
E é notório que o rio Douro, o Centro histórico 
e as Caves do vinho do Porto, estas situadas 
totalmente em vila Nova de gaia, figuram entre 
os locais mais frequentados pela generalidade 
de quantos visitam a Área metropolitana do 
Porto, o que determina, a par da dinamização 
da economia local, que é naturalmente de sau-
dar e de incentivar, um forte aumento da pres-
são em infraestruturas e equipamentos públi-
cos, na via pública e no espaço urbano em geral 
do Concelho.
Daí que, perante a procura quotidiana de mui-
tos milhares de visitantes que acrescem à po-
pulação local, o município se tenha deparado 
com a necessidade de reforçar substancialmen-
te o investimento e a despesa pública, no âmbi-
to da prestação de serviços, nomeadamente no 
âmbito da limpeza urbana, e de novas utilida-
des inerentes à atividade turística, em diversos 
domínios das respetivas atribuições, de modo 
a propiciar as necessárias condições estruturais 
de sustentabilidade, segurança e atratividade 
de vila Nova de gaia a quantos a visitam, sem 
deixar de garantir, naturalmente, o equilíbrio e 
qualidade de vida urbana requerido por todos e 
muito em particular pelos seus munícipes.
Incumbe, assim, presentemente, ao município, 
promover e garantir um conjunto de novas ati-
vidades e investimentos diretamente relacio-
nados com o turismo, que acarretam despesas 
acrescidas, seja ao nível da oferta cultural, ar-
tística e de lazer seja as destinadas a prevenir 
e a mitigar a degradação e a sobreocupação, 
mormente nas áreas do Concelho mais pro-

curadas, face ao desgaste inerente à "pegada 
turística", no plano da segurança de pessoas e 
bens, da manutenção e qualificação urbanísti-
ca, patrimonial, territorial e ambiental do espa-
ço público, e que requerem meios financeiros 
avultados.
Nesse âmbito, para além, da necessidade de 
realização de diversos investimentos que se 
revelam essenciais para a criação das melho-
res condições urbanísticas e infraestruturais, 
nomeadamente os destinados à realização de 
Congressos, com caráter de regularidade, em 
vila Nova de gaia, é de destacar a compartici-
pação financeira municipal, estimada em cerca 
de 6 milhões de euros, para a construção a mui-
to curto prazo de uma nova Ponte sobre o Dou-
ro, destinada a libertar inteiramente o tabuleiro 
inferior da Ponte Luiz I, para o atravessamento 
pedonal, de forma mais confortável e segura, 
do rio Douro, por milhares de turistas que quo-
tidianamente utilizam tal ligação entre os cen-
tros históricos das cidades do Porto e de gaia.
Para efeito de cobertura dos novos custos, o 
município de vila Nova de gaia tem de assegu-
rar, assim, novas fontes de financiamento, no-
meadamente, de acordo com o princípio da jus-
ta repartição dos encargos públicos, através da 
receita decorrente da criação de uma taxa de 
cidade, ou seja, através de um pequeno valor 
a imputar a nacionais e estrangeiros que com-
provadamente visitam o Concelho como con-
trapartida das utilidades públicas gerais e dos 
serviços municipais que lhes são concretamen-
te propiciados e dirigidos e que são geradores 
das novas despesas.
ora, nos termos do artigo 20.º da Lei n.º 73/2013, 
de 3 de setembro, que aprovou o novo regime 
financeiro das autarquias locais, os municípios 
podem criar taxas nos termos do regime geral 
das taxas das autarquias locais, incidindo sobre 
"utilidades prestadas aos particulares, geradas 
pela atividade dos municípios ou resultantes da 
realização de investimentos municipais". 
Por sua vez, nos termos do artigo 5.º, n.º 2 da Lei 
n.º 53-E/2006, de 29 de dezembro, que aprova 
o regime geral das taxas das autarquias locais, 
os municípios podem criar taxas para financia-
mento de utilidades geradas pela realização de 
despesa pública local, quando desta resultem 
utilidades divisíveis que beneficiem um grupo 
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determinado de sujeitos, como é o caso dos tu-
ristas, independentemente da sua vontade.
Ainda de acordo com a mesma Lei, nos ter-
mos do seu artigo 8.º, as taxas das autarquias 
locais são criadas por regulamento aprovado 
pela Assembleia municipal, que deverá conter 
obrigatoriamente, sob pena de nulidade, a fun-
damentação económico-financeira do valor das 
taxas a cobrar, designadamente, os custos dire-
tos e indiretos, os encargos financeiros, amorti-
zações e futuros investimentos realizados ou a 
realizar pelo município.
Por sua vez, nos termos das alíneas k) e ccc) 
do n.º 1 do artigo 33.º do regime jurídico das 
autarquias locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, compete à Câmara munici-
pal de gaia elaborar e submeter à aprovação 
da Assembleia municipal, os projetos de regula-
mentos externos do município bem como apre-
sentar propostas, à mesma Assembleia, sobre 
matérias da competência desta.
No exercício desta competência, a Câmara mu-
nicipal promoveu uma análise dos custos dire-
tos e indiretos em que incorre com as utilidades 
e serviços que o município presta aos turistas 
de vila Nova de gaia. 
Esta análise que se encontra melhor descrita 
na fundamentação económico-financeira que 
integra o presente regulamento partiu de uma 
consideração da totalidade dos encargos pre-
vistos pelo município para 2018 e anos seguin-
tes, diretamente relacionados com a atividade 
turística, que devem ser imputados na sua justa 
proporção à "população turística", ou seja aos 
não residentes, que dormem na cidade de vila 
Nova de gaia e dela usufruem ou beneficiam, 
população esta que, de acordo com os últimos 
dados oficiais disponíveis do INE, em 2016, 
correspondeu a 592.587 pessoas ou seja, uma 
média diária de 1623 turistas, correspondente 
a 0,0053 da população global da cidade (302 
295). 
Perante os valores apurados, o município de 
vila Nova de gaia considera que o princípio da 
justa repartição dos encargos públicos impõe 
que as despesas em que incorre, nomeadamen-
te, com a geração de utilidades propiciadas aos 
que visitam a cidade, e, ou, para mitigar o im-
pacto da “pegada turística”, sejam imputadas, 
na proporção em que delas usufruem ou deter-

minam, a estes turistas e não, na sua totalidade, 
à população residente no município. 
Ponderando as diferentes opções, já adotadas 
nacional e internacionalmente sobre esta maté-
ria, o município de vila Nova de gaia opta por 
consagrar uma taxa de cidade que incide exclu-
sivamente sobre as dormidas nos empreendi-
mentos turísticos ou estabelecimentos de alo-
jamento local, localizados em vila Nova de gaia 
e opta, também, por não fixar um valor único da 
taxa que varia, independentemente do número 
de dormidas do turista, em função da sazonali-
dade e do carácter da visita de forma a garantir 
que o pagamento da taxa seja mais elevado na 
época alta e proporcional à pressão efetiva dos 
visitantes sobre a cidade, cumprindo-se, deste 
modo, o princípio da equivalência jurídica. Neste 
domínio, as entidades que integrem grupos de 
visitantes que pernoitem em vila Nova de gaia, 
no âmbito de atividades profissionais, acadé-
micas, sociais, desportivas, culturais, ou outras 
não predominantemente turísticas, suportarão 
apenas 50% do valor da respetiva taxa.
Com estes pressupostos e fundamentos, o mu-
nicípio de vila Nova de gaia cria, pois, através 
do presente regulamento, a taxa de cidade, 
cuja receita permitirá ao município não só a re-
cuperação de parte dos custos já suportados 
presentemente, como também a realização, no 
futuro, de novos investimentos e despesas con-
cretamente dirigidos à prestação de serviços e 
utilidades diretamente relacionados com a ati-
vidade turística. 
o projeto deste regulamento foi submetido a 
consulta pública, para recolha de sugestões, 
nos termos do artigo 101.º do CPA, através de 
publicação no Boletim municipal e na Internet 
no sítio institucional do município. 
Assim:
A Assembleia municipal de vila Nova de gaia, 
sob proposta da Câmara municipal, ao abrigo 
da alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º e da alínea 
k) do n.º 1 do artigo 33.º e regime jurídico das 
autarquias locais (rJAL) aprovado pela alínea 
a) do n.º 1 do artigo 1.º da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, aprova o seguinte regulamento:

Artigo 1.º
objeto e lei habilitante

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

Artigo 2.º
Taxa de cidade

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

Artigo 3.º
modalidade, valor e incidência da taxa de cida-

de
1. A taxa de cidade institui-se na modalidade 
de taxa de dormida com o valor unitário de 1€/
dormida, entre 1 de outubro a 31 de março e 
de 2€/dormida, de 1 de abril a 30 de setembro, 
fixado nos termos da fundamentação económi-
co-financeira constante do Anexo a este regu-
lamento e que dele faz parte integrante. 
2. A taxa de dormida é devida pelas dormidas 
remuneradas, por hóspede, com idade igual ou 
superior a 16 anos, e por noite, até a um má-
ximo de 7 (sete) noites seguidas por pessoa e 
por estadia em empreendimentos turísticos ou 

estabelecimentos de alojamento local, situados 
no Concelho de vila Nova de gaia.
3. A taxa de cidade é aplicada a todos os hóspe-
des referidos no número anterior, independen-
temente do seu local de residência e modalida-
de da respetiva reserva (presencial, analógica, 
ou digital).

Artigo 4.º
Isenções totais ou parciais

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

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

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

Artigo 6.º
Entrega da taxa de cidade

1. Até ao último dia do mês seguinte ao da sua 
cobrança, as entidades exploradoras dos em-
preendimentos turísticos ou estabelecimentos 
de alojamento local devem apresentar uma de-
claração do valor cobrado, conforme modelo 
disponibilizado pelo município nos termos de-
finidos no sítio institucional do município na In-
ternet.
2. os valores declarados nos termos do número 
anterior devem ser entregues ao município de 
vila Nova de gaia, pelas entidades exploradoras 
dos empreendimentos turísticos ou estabeleci-
mentos de alojamento local, no prazo de dez 
dias úteis contados da data em que o município 
disponibilize a referência multibanco ou infor-
mação equivalente para a respetiva entrega.

3. o incumprimento do prazo referido no núme-
ro anterior, sem prejuízo do disposto no artigo 
8.º, determina o pagamento de juros de mora à 
taxa legal. 
4. A operacionalização dos procedimentos de 
liquidação, cobrança e entrega da taxa de cida-
de pode ser objeto de protocolo a celebrar en-
tre o município e as entidades representativas 
de empreendimentos turísticos ou de estabele-
cimentos de alojamento local.

Artigo 7.º
Fiscalização

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

Artigo 8.º
Contraordenações

1. As infrações às normas do presente regula-
mento constituem contraordenações sanciona-
das com coima nos termos da Lei.
2. A falta de liquidação, cobrança ou entrega do 
valor da taxa devida ao município, bem como a 
falta, inexatidão ou falsidade dos elementos a 
remeter, para o efeito, à Câmara municipal de 
gaia, nos termos do presente regulamento, é 
punida com coima a graduar entre 150 euros e 
2000 euros para as pessoas singulares e entre 
300 e 5000 euros para as pessoas coletivas.

Artigo 9.º
Normas de execução e regime supletivo

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

Artigo 10.º
Entrada em vigor
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o presente regulamento entra em vigor no pri-
meiro dia do segundo mês seguinte ao da sua 
publicação, nos termos legais, não sendo apli-
cável às reservas comprovadamente efetuadas 
anteriormente.

ANEXo
FUNDAmENTAçÃo ECoNÓmICo-FINANCEI-
rA DA TAXA DE CIDADE 
A Taxa de Cidade destina-se ao financiamento 
de utilidades geradas pela realização de des-
pesa pública, pelo município de vila Nova de 
gaia, com atividades e investimentos relacio-
nados com a atividade turística, sendo devida 
em contrapartida da prestação concreta de ser-
viços, nomeadamente, os disponibilizados e a 
disponibilizar no futuro, ao nível da informação 
e apoio ao turista, do reforço da segurança de 
pessoas e bens, da realização de obras de ma-
nutenção e qualificação urbanística, territorial, 
patrimonial e ambiental do espaço público, e, 
bem assim, da criação de infraestruturas e po-
los de oferta cultural, artística e de lazer dirigi-
dos aos visitantes, no concelho em geral mas 
com especial enfoque nas sua zonas turísticas 
de excelência, situadas no Centro histórico e 
nas extensas orlas marítima e fluvial.
A metodologia utilizada para a determinação do 
valor unitário da Taxa de Cidade assenta, tendo 
em conta os últimos dados disponíveis, na con-
sideração da totalidade dos encargos previstos 
pelo município para 2018, nas opções do Pla-
no, diretamente com a atividade "Turismo" no 
valor de 249 060,00 €, bem como, deduzido 
este valor, com a parte remanescente do total 
geral da dotação da despesa prevista, no orça-
mento e grandes opções do Plano, desse ano 
pelo município (168 431 940,00 €) que deve ser 
imputada, na sua justa proporção, à "população 
turística" que dorme no Concelho de vila Nova 
de gaia e delas beneficia indiretamente. 
ora, tal população, de acordo com os últimos 
dados oficiais do INE, em 2016, correspondeu 
a 592.587 pessoas, ou seja, uma média diária 
de 1.623 turistas, correspondente a 0,0054 da 
população global do Concelho (300 001, cfr. 
Censos de 2011, atualizado a 2016).
A proporção correspondente à quota de utili-
zação pelos turistas dos benefícios e utilidades 
gerados pela totalidade da despesa municipal 

deverá resultar, pois, da fração do número 
médio diário de dormidas de turistas em 
vila Nova de gaia, (592.587/365=1623 turis-
tas) sobre a população global do Concelho 
(1623/300 001=0,0054).
Assim, aos encargos diretos com a atividade 
"Turismo" no valor de 249 060,00 €, adicio-
nou-se o valor de 911.775,20 € correspon-
dente à proporção de 0,0054 da despesa 
global orçamentada em 2018, pelo municí-
pio, sem as referidas despesas de Turismo 
(168 431 940,00 €), o que perfaz um mon-
tante global de 1 160 835,20 € que, quan-
do dividido pela “população” turística anual 
(592.587), determina o valor unitário de 1,96 
€.
Com estes pressupostos e aplicando os cri-
térios acima descritos alcançou-se, assim, 
como se demonstra no quadro seguinte, 
o valor unitário do custo associado a cada 
dormida turística na cidade de vila Nova de 
gaia. 

Assim, perante este valor, considera-se ra-
zoável, pelo menos na fase inicial de imple-
mentação, a fixação do valor da Taxa de Ci-
dade de vila Nova de gaia em 2€/dormida. 
A receita estimada associada ao lançamento 
da taxa fixada nestes termos, permitirá a re-
cuperação de parte dos custos suportados 
pelo município com as utilidades geradas 
para o Turismo. 
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