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A.1. mINUTA DA ATA 21
reunião ordinária de 06.12.2018
Aos seis dias do mês de dezembro do ano de 
dois mil e dezoito, a Assembleia Municipal de 
vila Nova de gaia, reunida em Sessão ordinária, 
tomou as seguintes deliberações: 
1) A Assembleia Municipal tomou conhecimen-
to da “proposta da Câmara Municipal quanto à 
Informação do revisor oficial de contas sobre 
a situação económica e financeira do Município 
de vila Nova de gaia referente ao 1º semestre 
de 2018”, referente ao ponto 4.16. da ordem de 
Trabalhos. 
2) A Assembleia Municipal tomou conhecimen-
to da “proposta da Câmara Municipal quanto 
aos Instrumentos de gestão previsional para o 
ano de 2019 da “gaiurb – urbanismo e habita-
ção EM””, referente ao ponto 4.17. da ordem de 
Trabalhos.
3) Foi o ponto 4.18. da ordem de Trabalhos 
“proposta da Câmara Municipal quanto à de-
safetação do domínio público municipal para o 
domínio privado municipal das seguintes par-
celas de terreno - proc. nº 287/94 – pL – união 
de Freguesias de Mafamude e vilar do paraíso 
– reis & rio, Lda. – que foram todas integra-
das no domínio público pelo loteamento titu-
lado pelo Alvará n.º 04/04, de 29/03, que en-
tretanto caducou: 1. parcela de terreno com a 
área de 550,00 m2, sita no Lugar de Laborim 
de Cima, união de Freguesias de Mafamude e 
vilar do paraíso, descrita na Segunda Conser-
vatória do registo predial sob parte do número 
3122 – Mafamude, omissa na matriz predial rús-
tica e urbana (era parte do artigo rústico 373 
da extinta freguesia de Mafamude); 2. parcela 
de terreno com a área de 1 764,00 m2, sita no 
Lugar de Laborim de Cima, união de Fregue-
sias de Mafamude e vilar do paraíso, descrita 
na Segunda Conservatória do registo predial 
sob parte do número 3681 – Mafamude, omis-
sa na matriz predial rústica e urbana (era par-
te do artigo rústico 374 da extinta freguesia de 
Mafamude); 3. parcela de terreno com a área 
de    157,50 m2, que se destinava a presa de 
água, sita no Lugar de Laborim de Cima, união 
de Freguesias de Mafamude e vilar do paraíso, 
descrita na Segunda Conservatória do registo 
predial sob parte do número 3681 – Mafamude, 
omissa na matriz predial rústica e urbana (era 

parte do artigo rústico 374 da extinta fregue-
sia de Mafamude); 4. parcela de terreno com a 
área de 2 174,00 m2, sita no Lugar de Laborim 
de Cima, união de Freguesias de Mafamude e 
vilar do paraíso, descrita na Segunda Conser-
vatória do registo predial sob parte do núme-
ro 3680 – Mafamude, omissa na matriz predial 
rústica e urbana (era parte do artigo rústico 376 
da extinta freguesia de Mafamude); 5. parcela 
de terreno com a área de 2 283,50 m2, sita no 
Lugar de Laborim de Cima, união de Fregue-
sias de Mafamude e vilar do paraíso, descrita 
na Segunda Conservatória do registo predial 
sob parte do número 3743 – Mafamude, omis-
sa na matriz predial rústica e urbana (era par-
te dos artigos urbanos 3642 e 7467 da extinta 
freguesia de Mafamude); 6. parcela de terreno 
com a área de 30,00 m2, que se destinava a 
construção de um p.T. sita no Lugar de Laborim 
de Cima, união de Freguesias de Mafamude e 
vilar do paraíso, descrita na Segunda Conser-
vatória do registo predial sob parte do núme-
ro 3743 – Mafamude, omissa na matriz predial 
rústica e urbana (era parte dos artigos urbanos 
3642 e 7467 da extinta freguesia de Mafamu-
de); 7. parcela de terreno com a área de 495,00 
m2, sita no Lugar de Laborim de Cima, união 
de Freguesias de Mafamude e vilar do paraíso, 
descrita na Segunda Conservatória do registo 
predial sob parte do número 1696 – Mafamude, 
omissa na matriz predial rústica e urbana (era 
parte do artigo rústico 6914 da extinta fregue-
sia de Mafamude); 8. parcela de terreno com a 
área de 12,00 m2, que se destinava a presa de 
água, sita no Lugar de Laborim de Cima, união 
de Freguesias de Mafamude e vilar do paraíso, 
descrita na Segunda Conservatória do registo 
predial sob parte do número 1696 – Mafamude, 
omissa na matriz predial rústica e urbana (era 
parte do artigo rústico 6914 da extinta fregue-
sia de Mafamude)”, aprovado por Maioria, com 
09 abstenções (06 do pSD, 02 do CDS-pp e 01 
do pAN) e 39 votos a favor (20 do pS, 15 do 
grupo Municipal dos presidentes de Junta de 
Freguesia do pS, 02 do BE e 02 da CDu). 
4) Foi o ponto 419. da ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da proposta da Câmara 
Municipal quanto ao pedido de emissão de De-
claração de Interesse Concelhio, solicitado por 
“QMp – Quinta do Mosteiro de pedroso, Lda” 
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– proc. n.º 4451/18, união de Freguesias de pe-
droso e Seixezelo”, aprovado por Maioria, com 
02 votos contra do BE, 02 abstenções da CDu 
e 34 votos a favor (20 do pS, 15 do grupo Mu-
nicipal dos presidentes de Junta de Freguesia 
do pS, 06 do pSD , 02 do CDS-pp e 01 do pAN). 
5) Foi incluído na ordem de Trabalhos, depois 
de cumprido o disposto no nº. 2 do Art. 50.º da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, como ponto 
4.20. da ordem de Trabalhos “Discussão e vo-
tação da proposta da Câmara Municipal quan-
to à proposta Final do projeto de regulamento 
geral de utilização e Funcionamento de Equi-
pamentos Desportivos Municipais e respetiva 
nota justificativa”, que foi aprovado por Maio-
ria, 13 abstenções (06 do pSD, 02 do CDS-pp, 
02 do BE, 02 da CDu e 01 do pAN) e 35 votos 
a favor (20 do pS e 15 do grupo Municipal dos 
presidentes de Junta de Freguesia do pS). 
6) Foi incluído na ordem de Trabalhos, depois 
de cumprido o disposto no nº. 2 do Art. 50.º da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, como ponto 
4.21. da ordem de Trabalhos “Discussão e vota-
ção da proposta da Câmara Municipal quanto 
ao plano de Atividades e orçamento da INo-
vAgAIA, para o ano de 2019”, que foi aprovado 
por Maioria, com 06 votos contra do pSD, 04 
abstenções (02 do CDS-pp e 02 do BE) e 36 
votos a favor (20 do pS e 15 do grupo Municipal 
dos presidentes de Junta de Freguesia do pS e 
01 do pAN). o grupo parlamentar da CDu não 
participou na votação deste ponto da ordem 
de Trabalhos. 7) Foi incluído na ordem de Tra-
balhos, depois de cumprido o disposto no nº. 2 
do Art.º. 50.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setem-
bro, como ponto 4.22. da ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da proposta da Câmara 
Municipal quanto à autorização de adjudicação 
da operação de financiamento de um emprés-
timo a curto prazo até ao montante de € 7 500 
000,00, na modalidade de conta corrente, ao 
Banco Santander Totta SA, nos termos da sua 
proposta de taxa de juro indexada à Euribor a 
6 meses, acrescida de um spread de 0,390%, 
por ser a proposta mais vantajosa e cumprir as 
condições pré-fixadas pelo Município, nos ter-
mos do disposto no art. 49.º da Lei n.º 73/2013 
e na alínea f) do   n.º 1 do art. 25.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de Setembro”, que foi aprovado 
por Maioria, com 07 abstenções (05 do pSD e 

02 do CDS-pp) e 40 votos a favor (20 do pS, 15 
do grupo Municipal dos presidentes de Junta 
de Freguesia do pS, 02 do BE, 02 da CDu e 01 
do pAN). 
8) Foi o ponto 4.23. da ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da proposta da Câmara 
Municipal quanto ao plano de Atividades e or-
çamento, às Normas de Execução orçamental 
e Mapa de pessoal do Município de vila Nova 
de gaia, para o ano de 2019”, aprovado por 
Maioria, com 10 votos contra (06 do pSD, 02 do 
CDS-pp e 02 CDu), 02 abstenções do BE e 36 
votos a favor (20 do pS, 15 do grupo Municipal 
dos presidentes de Junta de Freguesia do pS e 
01 do pAN). 
9) Foi Apreciada a Informação Escrita do Exmo. 
Senhor presidente da Câmara Municipal e da si-
tuação financeira do Município. 
E, nada mais havendo a tratar, foi esta reunião 
dada por encerrada eram 01 horas e 15 minu-
tos do dia 07 de dezembro de 2018, da qual se 
lavrou a presente Minuta de Ata, a qual vai ser 
lida, e assinada pelo Senhor primeiro Secretário 
e pelo Senhor presidente da Assembleia Muni-
cipal, e que foi aprovada por unanimidade.
primeiro Secretário, José Manuel Couto
presidente da Assembleia Municipal, Albino Al-
meida.
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b.1. ATA N.º 24
rEuNIÃo orDINÁrIA DA CâMArA rEALIZA-
DA NoS pAçoS Do MuNICÍpIo DE vILA NovA 
DE gAIA EM 03 DE DEZEMBro 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 e 15 minutos
horA DE ENCErrAMENTo: 15 horas e 50 mi-
nutos

pErÍoDo ANTES DA orDEM Do DIA
poNTo prÉvIo Nº 1

o Senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro apresentou o ponto prévio que a se-
guir se transcreve:
“ESTuDo “QuALIDADE DA govErNAçÃo EM 
porTugAL”, DA FuNDAçÃo FrANCISCo MA-
NuEL DoS SANToS
recentemente foi elaborado e apresentado 
um estudo da Fundação Francisco Manuel dos 
Santos, subordinado ao tema “Qualidade da 
governação local em portugal”, cujas principais 
recomendações passam por temas tão diversos 
como:

a) Divulgação de remunerações e interesses;
b) Adoção de orçamentos participativos;
c) reforço da Assembleia Municipal; 
d) Consulta obrigatória à oposição;
e) Auscultação aos atores locais;
f) CCDr e Entidades Intermunicipais Ativas;
g) Ligação ao Ensino Superior
Entendemos que, se por um lado, algumas da 
recomendações apontadas são consensuais, 
relativamente a outras, será importante uma re-
flexão conjunta, não só do município, mas tam-
bém de todos os partidos políticos do conce-
lho, sobre as mesmas, no sentido de podermos 
encarar este estudo como uma oportunidade 
de melhoria, logo suscetível de poder contribuir 
positivamente para um reforço das competên-
cias aqui descritas, com ganhos evidentes para 
todos os gaienses. 
Entre outras recomendações deste estudo, jul-
gamos justificar-se essa reflexão sobre as se-
guintes matérias:
1- No âmbito da participação cívica e de cida-
dania, o reforço proposto para as verbas des-
tinadas aos orçamentos participativos, nomea-
damente nos municípios de maior dimensão, 
como é o nosso caso, dado o enorme potencial 
que estas iniciativas têm para aproximar os ci-
dadãos do poder político, contribuindo assim 
para o reforço da presença de cidadãos em 
reuniões municipais abertas ao público, nomea-
damente quer ao nível das Assembleias Munici-
pais quer ao nível das Câmaras Municipais. 
2- Em termos de pluralismo no exercício da go-
vernação local, o reforço dos poderes de fis-
calização e responsabilização política das As-
sembleias Municipais, que segundo o referido 
estudo estão subassessoradas, sem unidades 
técnicas de apoio orçamental e com uma redu-
zida importância das comissões parlamentares, 
verificando-se em simultâneo, uma excessiva 
concentração de poderes no presidente da Câ-
mara, o que prejudica o pluralismo e tem risco 
que financeiros e reputacionais. para corrigir a 
assimetria, sugere-se o reforço dos poderes de 
fiscalização e de responsabilidade política das 
assembleias municipais, assim como a atribui-
ção às mesmas de assessoria técnica capaz.
3- No que diz respeito à oposição, o seu pa-
pel deve ser valorizado, tornando obrigatória 
a consulta dos vereadores da oposição e dos 
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grupos políticos das assembleias municipais, 
nas principais áreas de intervenção camarária, 
na elaboração do orçamento e das propostas 
de grandes opções do plano e durante as au-
ditorias, fiscalizações ou inquéritos à autarquia. 
Ainda no âmbito valorização da oposição, o re-
latório de observância do Direito de oposição 
deve refletir o seu exercício efetivo e não cons-
tituir apenas o relatório produzido anualmen-
te, para mero cumprimento de uma obrigação 
legal.
4- Em termos de auscultação aos atores e 
agentes locais, fica clara a necessidade de 
maior partilha de poder e influência por parte 
do executivo municipal, em geral e do seu pre-
sidente em particular. Assim, considera-se que 
os executivos municipais deveriam promover 
mais instrumentos e espaços de auscultação e 
envolvimento destes atores locais nos proces-
sos de governação das políticas locais de de-
senvolvimento económico, nomeadamente as 
empresas e as associações representativas do 
concelho. 
5- relativamente o Ensino Superior, a neces-
sidade de criar uma maior ligação aos esta-
belecimentos de ensino superior, no sentido 
de fortalecer os laços com os atores políticos 
e económicos locais, para que o conhecimen-
to produzido nas instituições seja usado em 
prol do desenvolvimento económico regio-
nal. Exemplos como os de Braga e Aveiro, são 
exemplos que ilustram bem a forte ligação das 
universidades ao tecido empresarial local, com 
vantagens para ambas as partes. Nesta matéria, 
convém realçar a importância crescente que os 
institutos politécnicos podem vir a ter no futuro 
próximo, tendo em conta o espírito da sua cria-
ção e o seu elevado know how tecnológico em 
muitas áreas de atividade empresarial.
porque entendemos poder existir espaço de 
melhoria nestas matérias ao nível de todos os 
intervenientes, nomeadamente ao nível das 
forças políticas de Ciência vila Nova de gaia, 
entendemos justificar-se plenamente uma re-
flexão conjunta e alargada sobre estas temáti-
cas, relativamente aos quais é nossa obrigação 
manifestar desde já total disponibilidade para 
o efeito. 
vila Nova de gaia, 3 de dezembro de 2018.
o grupo de vereadores do pSD na Câmara Mu-

nicipal de vila Nova de gaia”
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse ter todo o interesse 
o agendamento de um ponto, especificamente 
para tratar deste assunto, se o Senhor vereador 
assim o pretender. Que genericamente concor-
da com os pontos que o Senhor vereador elen-
cou. Que, do ponto de vista genérico, grande 
parte deles extravasam as áreas de intervenção 
da Câmara, nomeadamente, aqueles que dizem 
respeito ao poder das assembleias municipais. 
Disse não fazer sentido a Câmara criar meca-
nismos de consulta que não são obrigatórios 
por lei, quando, na verdade, a recomendação 
do estudo é para o governo ou para o Estado 
e não para as Câmaras Municipais, como, aliás, 
acontece com a CCDrN e outros fatores. Que 
seria importante todos lerem o estudo e se o 
Senhor vereador propuser, agenda-se a ques-
tão para uma próxima reunião de Câmara. Disse 
já ter lido o estudo e que o mesmo é um ma-
nancial de disparates, nomeadamente, no que 
diz respeito às remunerações. Que o município 
de gaia é um dos municípios que não tem as 
remunerações inscritas no seu site, porque pes-
soalmente exige que as mesmas sejam inscritas 
pelo seu valor líquido, porque os políticos não 
podem continuar a ser vergastados na praça 
pública. Que também é verdade que quando 
constarem as declarações de interesses dos ve-
readores todos, tem de constar de todos, quer 
dos vereadores do poder quer da oposição. 
Que estará disponível para discutir o estudo e 
não se importa de reforçar o orçamento partici-
pativo ou de assumir um diálogo mais alargado. 
Que, neste momento, anda a fazer um périplo 
de 15 presidências abertas com os gaienses e 
não com convidados à porta fechada. Disse que 
o estudo é um conjunto de generalidades e vem 
dar resposta a um conjunto de noções de senso 
comum, mas um académico não pode ir atrás 
das noções de senso comum e o disparate não 
é apenas de opinião, porque a opinião nunca é 
um disparate, se for minimamente fundamen-
tada. Que o problema é que, do ponto de vista 
jurídico, o que consta no estudo, é de uma tal ir-
responsabilidade, que assusta. Disse que estará 
disponível para um dia fazer o debate público 
sobre o conteúdo do estudo.
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PreSIDÊNCIA/VereAÇÃo
AprovAçÃo DEFINITIvA DA ATA Nº 23 DA 
rEuNIÃo (pÚBLICA) DE CâMArA rEALIZA-
DA EM 19 DE NovEMBro 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 23 da reunião 
pública de Câmara realizada em 19 de novem-
bro de 2018.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA 
E A TuNA ACADÉMICA DE oLIvEIrA Do Dou-
ro pArA ApoIo À AQuISIçÃo DE MATErIAL 
E À pArTICIpAçÃo NA 5ª EDIçÃo Do FESTIM 
– FESTIvAL DE TuNAS MISTAS, No MoNTAN-
TE gLoBAL DE €6.000,00 (SEIS MIL EuroS)
EDoC/2018/70332
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, para 
ratificação. 20.11.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, rati-
ficar o despacho do Sr. presidente datado de 
20.11.2018 que aprovou o Acordo de Colabora-
ção a celebrar entre o Município de vila Nova de 
gaia e a Tuna Académica de oliveira do Douro, 
para apoio à aquisição de material e à partici-
pação na 5ª edição do Festim – Festival de Tu-
nas Mistas, no montante global de €6.000,00 
(seis mil euros), nos termos apresentados.
ACorDo A CELEBrAr ENTrE o MuNICÍpIo 
DE vILA NovA DE gAIA E A NoS CoMuNICA-
çÕES, S.A.
EDoC/2018/72779
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, para 
ratificação. 22.11.2018.”
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 22.11.2018 que aprovou o Acordo a 
celebrar entre o Município de vila Nova de gaia 
e a NoS CoMuNICAçÕES S.A., nos termos 
apresentados.
CEDÊNCIA grATuITA Do ESpAço CorpuS 

ChrISTI, pArA A rEALIZAçÃo DE uM CoN-
CErTo DE NATAL Do Coro DA ACADEMIA 
SÉNIor DE gAIA, A rEALIZAr No DIA 14 DE 
DEZEMBro DE 2018, SoLICITADo pELA ACA-
DEMIA SÉNIor DE gAIA
EDoC/2018/70341
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. 
21.11.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a cedência gratuita do Espaço Corpus 
Christi, para a realização de um concerto de 
Natal, do coro da Academia Sénior de gaia, a 
realizar no dia 14 de dezembro de 2018, solici-
tado pela Academia Sénior de gaia, nos termos 
informados.
CEDÊNCIA grATuITA Do AuDITÓrIo DA BI-
BLIoTECA MuNICIpAL, pArA A rEALIZAçÃo 
DE uM SEMINÁrIo “ABANDoNo ESCoLAr E 
(IN)SuCESSo EDuCATIvo”, rEALIZADo No 
DIA 29 DE NovEMBro DE 2018, SoLICITADo 
pELo DLBC – DESENvoLvIMENTo LoCAL DE 
BASE CoMuNITÁrIA EM pArCErIA CoM A 
CruZ vErMELhA porTuguESA – DELEgA-
çÃo DE vILA NovA DE gAIA
EDoC/2018/67509
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. 
27.11.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a cedência gratuita do Auditório da Bi-
blioteca Municipal, para a realização de um Se-
minário “Abandono Escolar e (in)sucesso Edu-
cativo”, realizado no dia 29 de novembro de 
2018, solicitado pelo DLBC – Desenvolvimento 
Local de Base Comunitária, em parceria com a 
Cruz vermelha portuguesa – Delegação de vila 
Nova de gaia, nos termos informados.
CEDÊNCIA grATuITA Do AuDITÓrIo DA BI-
BLIoTECA MuNICIpAL, pArA A rEALIZAçÃo 
DE uMA CoNFErÊNCIA QuE prETENDE AS-
SINALAr o DIA Do BrAILLE, A rEALIZAr 
No DIA 04 DE JANEIro DE 2019, SoLICITA-
Do pELA ASSoCIAçÃo NACIoNAL pArA A 
INCLuSÃo DoS CIDADÃoS CoM DEFICIÊNCIA 
vISuAL
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EDoC/2018/71747
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. 
27.11.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a cedência gratuita do Auditório da Biblio-
teca Municipal, para a realização de uma Confe-
rência que pretende assinalar o Dia do Braille, a 
realizar no dia 04 de janeiro de 2019, solicitado 
pela Associação Nacional para a Inclusão dos 
Cidadãos com Deficiência visual, nos termos 
informados.
CEDÊNCIA grATuITA Do ESpAço CorpuS 
ChrISTI, pArA A rEALIZAçÃo Do vI ENCoN-
Tro DE JANEIrAS “Do NATAL AoS rEIS”, A 
rEALIZAr No DIA 26 DE JANEIro DE 2019, 
SoLICITADo pELo grupo FoLCLÓrICo TrA-
DIçÕES Do BAIXo Douro
EDoC/2018/71749
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. 
27.11.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a cedência gratuita do Espaço Corpus 
Christi, para a realização do vI Encontro de Ja-
neiras “Do Natal aos reis”, a realizar no dia 26 
de janeiro de 2019, solicitado pelo grupo Fol-
clórico Tradições do Baixo Douro, nos termos 
informados.
Saiu da reunião a Senhora vereadora, Engª. 
paula Cristina Martins Carvalhal.
CEDÊNCIA grATuITA Do CINE TEATro 
EDuArDo BrAZÃo, pArA A rEALIZAçÃo DA 
FESTA DE NATAL, A rEALIZAr No DIA 16 DE 
DEZEMBro DE 2019, SoLICITADo pELo CEN-
Tro rECrEATIvo DE MAFAMuDE - CrM
EDoC/2018/69920
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. 
27.11.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a cedência gratuita do Cine Teatro Eduardo 
Brazão, para a realização da Festa de Natal, a 
realizar no dia 16 de dezembro de 2019, solicita-

do pelo Centro recreativo de Mafamude - CrM, 
nos termos informados.
Entrou na reunião a Senhora vereadora, Engª. 
paula Cristina Martins Carvalhal.

DePArTAmeNTo De ASSUNToS JUrÍDICoS
NorMAS DE pArTICIpAçÃo pArA A EDIçÃo 
DE 2019 Do gAIA orçAMENTo pArTICIpATI-
vo JovEM (gop + JovEM)
EDoC/2018/68331
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. 
27.11.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar as Normas de participação para a Edi-
ção de 2019 do gaia orçamento participativo 
Jovem (gop + Jovem), nos termos informados.
proC. 1141/18 Do TrIBuNAL ADMINISTrATIvo 
E FISCAL Do porTo, AuTorES: EMÍLIA DE 
oLIvEIrA pINTo FErrEIrA E ouTroS, rÉu: 
MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA
EDoC/2018/71021
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, para 
conhecimento. 27.11.2018.”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
propoSTA FINAL Do proJETo DE rEguLA-
MENTo gErAL DE uTILIZAçÃo E FuNCIo-
NAMENTo DAS INSTALAçÕES DESporTIvAS 
MuNICIpAIS E rESpETIvA NoTA JuSTIFICATI-
vA
EDoC/2018/72705
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. 
27.11.2018.”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar a proposta final do projeto de 
regulamento geral de utilização e Funciona-
mento das Instalações Desportivas Municipais 
e respetiva nota justificativa, nos termos infor-
mados.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to a aprovação da Assembleia Municipal.
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proC. Nº 322/12.8BEprT DA uNIDADE or-
gâNICA 5, Do TrIBuNAL ADMINISTrATIvo E 
FISCAL Do porTo MovIDo por ISMAEL DIo-
go goNçALo SIMÕES CoNTrA o MuNICÍpIo 
DE vILA NovA DE gAIA
EDoC/2018/68646
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 12, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
23.11.2018.”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.

DIreÇÃo mUNICIPAL De ADmINISTrAÇÃo e 
FINANÇAS

ABErTurA DE proCEDIMENTo ADMINIS-
TrATIvo CoNDuCENTE À CoNTrATAçÃo DE 
uM EMprÉSTIMo DE CurTo prAZo (ATÉ Ao 
MoNTANTE DE €7.500.000,00), NA MoDALI-
DADE DE CoNTA CorrENTE
EDoC/2018/68128
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: “Aprovo. À Câma-
ra, para ratificação. 08.11.2018.”
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 08.11.2018, que aprovou, nos termos 
informados, o seguinte:
1- Aprovar a abertura de procedimento admi-
nistrativo conducente à contração do supra-
-mencionado empréstimo;
2- Convidar as Instituições de Crédito a apre-
sentarem propostas para contratação desta 
operação de financiamento, nos termos da mi-
nuta anexa, sugerindo-se, desde já, a consulta 
às seguintes entidades bancárias:
• Caixa Geral de Depósitos;
• Banco Santander Totta;
• Banco Comercial Português;
• Banco BPI; 
• Novo Banco; 
• Caixa de Crédito Agrícola;
• Banco Bilbao Viscaya Argentaria
3- Dispensar a audiência prévia nos termos do 
disposto na alínea a) do nº1 do artigo 103º do 
CpA.
ANÁLISE DE propoSTAS Do proCEDIMENTo 

ADMINISTrATIvo CoNDuCENTE À CoNTrA-
TAçÃo DE uM EMprÉSTIMo DE CurTo prA-
Zo (ATÉ Ao MoNTANTE DE €7.500.000,00), 
NA MoDALIDADE DE CoNTA CorrENTE, NoS 
TErMoS Do DISpoSTo NoS ArTIgoS 49º E 
50º, AMBoS DA LEI Nº 73/2013 DE 03/09 - AD-
JuDICAçÃo
EDoC/2018/68265
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. 
28.11.2018.”
Deliberação: Deliberado por maioria, 9 votos a 
favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.CDS-
-pp, aprovar, nos termos informados, o seguin-
te:
1- Concordar com a proposta de adjudicação 
da operação de financiamento de um em-
préstimo de curto prazo até ao montante de 
€7.500.000,00, na modalidade de conta cor-
rente, ao Banco Santander Totta, SA, nos ter-
mos da sua proposta de taxa de juro indexada 
à Euribor a 6 meses, acrescida de um spread 
de 0,390%, por ser a proposta mais vantajosa 
e cumprir as condições pré-fixadas pelo Muni-
cípio;
2- Submeter à Assembleia Municipal, para auto-
rização, a contração do empréstimo, nos termos 
do disposto nos artigos 49º da Lei nº 73/2013 e 
alínea f) do nº 1 do artigo 25º da Lei nº 75/2013, 
de 12 de setembro; 
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA 
E o CENTro DE CuLTurA E DESporTo DoS 
TrABALhADorES DE vILA NovA DE gAIA 
pArA ApoIo FINANCEIro A DIvErSAS INI-
CIATIvAS A TErEM LugAr DurANTE A Épo-
CA NATALÍCIA, No vALor DE €32.500,00 
(TrINTA E DoIS MIL E QuINhENToS EuroS)
EDoC/2018/68621
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 15, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
28.11.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre o 
Município de vila Nova de gaia e o Centro de 
Cultura e Desporto dos Trabalhadores de vila 
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Nova de gaia, para apoio financeiro a diversas 
iniciativas a terem lugar durante a época nata-
lícia, no valor de €32.500,00 (trinta e dois mil 
e quinhentos euros), nos termos apresentados.
proToCoLo Do CoNTrATo-progrAMA DE 
DESENvoLvIMENTo DESporTIvo 2017/2018 
CELEBrADo ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA 
NovA DE gAIA E A ASSoCIAçÃo DE TÉNIS 
DE MESA Do porTo – AuTorIZAçÃo Do ES-
TorNo DA vErBA rEMANESCENTE
EDoC/2018/70050
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. 
22.11.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, au-
torizar o estorno da verba remanescente,  re-
lativa ao protocolo do Contrato-programa de 
Desenvolvimento Desportivo 2017/2018 cele-
brado entre o Município de vila Nova de gaia 
e a Associação de Ténis de Mesa do porto, nos 
termos informados.
ACorDo DE pArCErIA A CELEBrAr ENTrE 
o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA E A SAN-
TA CASA DA MISErICÓrDIA pArA ApoIo FI-
NANCEIro À CoNCrETIZAçÃo Do proJETo 
“DESporTo SÉNIor” – ÉpoCA DE 2018/2019, 
No MoNTANTE ToTAL DE €17.000,00 (DE-
ZASSETE MIL EuroS)
EDoC/2018/65486
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. 
28.11.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de parceria a celebrar entre o 
Município de vila Nova de gaia e a Santa Casa 
da Misericórdia, para apoio financeiro à concre-
tização do projeto “Desporto Sénior” – Época 
de 2018/2019, no montante total de €17.000,00 
(dezassete mil euros), a liquidar em dez presta-
ções mensais no valor de €1.700,00, cada, nos 
termos apresentados.
Saiu da reunião o Senhor presidente da Câma-
ra, prof. Dr. Eduardo vítor rodrigues.
ACorDo DE pArCErIA INSTITuCIoNAL A CE-
LEBrAr ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA 
DE gAIA E A FACuLDADE DE LETrAS DA uNI-

vErSIDADE Do porTo pArA ApoIo Ao pLA-
NEAMENTo, IMpLEMENTAçÃo E AvALIAçÃo 
DoS proJEToS A DESENvoLvEr No âMBITo 
DoS oBJETIvoS ESpECÍFICoS Do oBSErvA-
TÓrIo SoCIAL DE gAIA 
EDoC/2018/72824
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 18, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
28.11.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de parceria Institucional a ce-
lebrar entre o Município de vila Nova de gaia e 
a Faculdade de Letras da universidade do por-
to, para apoio ao planeamento, implementação 
e avaliação dos projetos a desenvolver no âm-
bito dos objetivos específicos do observatório 
Social de gaia, no valor de €19.600,00 (deza-
nove mil e seiscentos euros), nos termos apre-
sentados.
Entrou na reunião o Senhor presidente da Câ-
mara, prof. Dr. Eduardo vítor rodrigues.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o gAIENSE – CoMuNICAçÃo E EvEN-
ToS, uNIpESSoAL, LDA, o MuNICÍpIo DE vILA 
NovA DE gAIA E oS AgrupAMENToS DE ES-
CoLAS DE CANELAS, DoS CArvALhoS, DIo-
go DE MACEDo, gAIA NASCENTE, A ESCoLA 
SECuNDÁrIA ALMEIDA gArrETT, ESCoLA 
SECuNDÁrIA ArQuITETo oLIvEIrA FErrEI-
rA, ESCoLA SECuNDÁrIA INÊS DE CASTro, 
ESCoLA SECuNDÁrIA JoAQuIM goMES FEr-
rEIrA ALvES, ESCoLA proFISSIoNAL DE 
gAIA, ESCoLA proFISSIoNAL Do INFANTE, 
CoLÉgIo DoS CArvALhoS, CoLÉgIo DoS 
CEDroS, CoLÉgIo DE gAIA, CoLÉgIo horI-
ZoNTE E CoLÉgIo INTErNATo CLArET pArA 
ApoIo No âMBITo DA INICIATIvA JorNAL 
“MELhor ESCoLA”
EDoC/2018/72821
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: “Aprovo. À Câma-
ra, para ratificação. 28.11.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, rati-
ficar o despacho do Sr. presidente datado de 
28.11.2018 que aprovou o Acordo de Colabora-
ção a celebrar entre o gaiense – Comunicação 
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e Eventos, unipessoal, Lda, o Município de vila 
Nova de gaia e os Agrupamentos de Escolas 
de Canelas, dos Carvalhos, Diogo de Macedo, 
gaia Nascente, a Escola Secundária Almeida 
garrett, Escola Secundária Arquiteto oliveira 
Ferreira, Escola Secundária Inês de Castro, Es-
cola Secundária Joaquim gomes Ferreira Alves, 
Escola profissional de gaia, Escola profissional 
do Infante, Colégio dos Carvalhos, Colégio dos 
Cedros, Colégio de gaia, Colégio horizonte e 
Colégio Internato Claret, para apoio no âmbito 
da iniciativa jornal “Melhor Escola”, nos termos 
apresentados.
1ª rEvISÃo Ao CoNTrATo – progrAMA DE 
DESENvoLvIMENTo DESporTIvo A CELE-
BrAr ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE 
gAIA E o hÓQuEI CLuBE pAço DE rEI pArA 
ApoIo FINANCEIro ÀS oBrAS DE rEpArA-
çÃo/rEForMuLAçÃo DoS BALNEÁrIoS, 
CoBErTurA, pISo DESporTIvo E rEpArA-
çÃo Do SISTEMA DE ILuMINAçÃo Do pAvI-
LhÃo Do hÓQuEI CLuBE DE pAço DE rEI, 
No MoNTANTE SupLEMENTAr DE €8.610,00 
(oITo MIL SEISCENToS E DEZ EuroS) + IvA
EDoC/2018/72157
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. 
28.11.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a 1º revisão ao Contrato – programa de 
Desenvolvimento Desportivo a celebrar entre o 
Município de vila Nova de gaia e o hóquei Clu-
be paço de rei, para apoio financeiro às obras 
de reparação/reformulação dos balneários, co-
bertura, piso desportivo e reparação do siste-
ma de iluminação do pavilhão do hóquei Clube 
de paço de rei, no montante suplementar de 
€8.610,00 (oito mil seiscentos e dez euros) + 
IvA, nos termos apresentados.
proToCoLo DE CoLABorAçÃo A CELE-
BrAr ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE 
gAIA E o INSTITuTo pADrE ANTÓNIo vIEI-
rA pArA ApoIo FINANCEIro No âMBITo Do 
FÓruM govINT – II FASE, No vALor ToTAL 
DE €35.000,00 (TrINTA E CINCo MIL EuroS) 
ANuAIS
EDoC/2018/71136
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 DMAF. À Câma-
ra. 22.11.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o protocolo de Colaboração a celebrar 
entre o Município de vila Nova de gaia e o Insti-
tuto padre António vieira, para apoio financeiro 
no âmbito do Fórum govINT – II Fase, no valor 
total de €35.000,00 (trinta e cinco mil euros) 
anuais, nos termos apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA 
E A ACADEMIA DE MÚSICA DE vILAr Do pA-
rAÍSo pArA ApoIo À rEALIZAçÃo Do CoN-
CurSo CIDADE DE gAIA 2018 – ESTorNo DA 
rED 2605/18 E rESpETIvA pC
EDoC/2018/33376
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. 
28.11.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de Colaboração a celebrar 
entre o Município de vila Nova de gaia e a Aca-
demia de Música de vilar do paraíso, para apoio 
à realização do concurso Cidade de gaia 2018, 
devidamente cabimentado na rubrica 2016-A-
84 e, consequentemente, que seja estornada a 
rED-2605/18 e respetiva pS, nos termos apre-
sentados.
MEMorANDo DE ENTENDIMENTo CELEBrA-
Do ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE 
gAIA E A ASSoCIAçÃo INDuSTrIAL E Co-
MErCIAL DE MACAu E MEMorANDo DE EN-
TENDIMENTo CELEBrADo ENTrE o MuNICÍ-
pIo DE vILA NovA DE gAIA, A uNIvErSIDADE 
Do porTo E A ASSoCIAçÃo DoS JovENS 
EMprESÁrIoS DE MACAu
EDoC/2018/68411
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: “Aprovo. À Câma-
ra, para ratificação. 28.11.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, rati-
ficar o despacho do Sr. presidente datado de 
28.11.2018, que aprovou o Memorando de En-
tendimento celebrado entre o Município de 
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vila Nova de gaia e a Associação Industrial e 
Comercial de Macau e Memorando de Enten-
dimento celebrado entre o Município de vila 
Nova de gaia, a universidade do porto e a As-
sociação dos Jovens Empresários de Macau, 
nos termos apresentados.
pLANo DE ATIvIDADES E orçAMENTo DA 
INovAgAIA pArA 2019
EDoC/2018/72778
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. 
28.11.2018.”
o Senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro apresentou a seguinte intervenção:
“plano de Atividades e orçamento INovAgAIA 
2019
Sendo a Inovagaia uma entidade participada e 
mais de 80% pelo município de gaia e com uma 
atividade centrada em 5 vetores de atuação a 
saber, incubação/empreendorismo, financia-
mento, formação, consultoria internacionaliza-
ção, justificava-se só por estas razões e nesta 
data, uma maior notoriedade daquela agência 
perante os agentes económicos e institucionais 
a operar no nosso concelho, conforme é reco-
nhecido na página 5 do referido documento.
para ultrapassar este ponto menos positivo, 
bem como outras dificuldades passadas, quer 
ao nível da mudança legislativa, que impediu a 
transferência de verbas por contrato-programa 
para a gestão corrente, quer por outro lado a 
enorme dependência de incubação, quer na ge-
ração de receitas, quer na mobilização de ener-
gias, a atual direção da Inovagaia definiu para 
2019, 3 grandes objetivos que passam precisa-
mente por:
1. Aumentar o reconhecimento da Inovagaia 
como uma incubadora de referência, imple-
mentando uma nova abordagem a este vetor.
2. Aumentar o grau de especialização nas ati-
vidades não industriais, com maior enfoque 
nas Tecnologias de Informação e Comunicação 
(TIC).
3. Atrair mais projetos inovadores e tecnológi-
cos, naturalmente com maior rentabilidade e 
maior valor acrescentado.
Face à menor notoriedade da Inovagaia, ao seu 
reduzido orçamento para 2019, que apresenta 

comparativamente ao ano anterior uma queda 
de receitas ao nível das vendas e prestação de 
serviços da ordem dos 43% e sendo a faturação 
maioritariamente proveniente da incubação, é 
difícil aceitar que, naturalmente com esta con-
jugação de fatores, que os objetivos propostos 
possam ser atingidos na sua plenitude.
Daí, ser nosso entendimento que se justifique 
uma complementaridade de esforços, traduzi-
da num reforço ao nível da colaboração institu-
cional e operacional entre a Câmara Municipal 
e a Inovagaia, tendo presente as intenções do 
município, expressas no orçamento para 2019, 
mais especificamente no eixo 3, promover, onde 
é anunciada a criação do gabinete go.on Invest 
in gaia, destinado precisamente a potenciar as 
oportunidades de investimento e a criação de 
emprego no concelho, quer em contactos na-
cionais, quer em contactos internacionais, que 
esperamos seja complementar e não concor-
rencial.
Também no eixo 9, Crescer, onde é destacada 
intenção de apostar em renovar o Fundo Imo-
biliário Fechado, poderá existir uma janela de 
oportunidade para a Inovagaia, fazendo dela 
parceiro privilegiado nesta tentativa de revitali-
zar o referido fundo.
Assim e tendo em conta os ambiciosos objeti-
vos definidos para 2019, que naturalmente valo-
rizamos, perguntamos:
a) Face à redução significativa da faturação 
prevista para 2019, quando comparada com os 
valores previstos para 2018, como pretende a 
direção da Inovagaia conciliar esta quebra de 
receitas com os objetivos estratégicos constan-
tes do plano de Atividades e orçamento para 
2019?
b) Qual o tipo de cooperação e quais as siner-
gias que poderão existir entre a atividade de-
senvolvida pela Inovagaia e a atividade a levar 
a cabo pelo município, através da criação do 
gabinete go.on Invest in gaia, no sentido de 
os tornar num futuro próximo parceiros e não 
concorrentes, já que este gabinete tem também 
como objetivos potenciar as oportunidades de 
investimento e à criação de emprego em vila 
Nova de gaia, quer a nível nacional quer a nível 
internacional?
c) Está previsto algum apoio financeiro equiva-
lente do Município à Inovagaia durante o ano 
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2019, tendo em conta as fragilidades financei-
ras evidenciadas no documento plano de Ativi-
dade e orçamento para 2019?
vila Nova de gaia, 3 de dezembro 2018
o grupo de vereadores do pSD na Câmara Mu-
nicipal de vila Nova de gaia”
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues disse estar previsto 
um apoio que está contemplado no orçamento, 
com uma verba de cerca de 170.000 euros, mas 
com a possibilidade de ajustar-se esse valor ao 
longo do ano, depois da incorporação do sal-
do e em função das necessidades da Inovagaia. 
Que é verdade que a Inovagaia tem um finan-
ciamento assente no município e todas as suas 
atividades, à exceção do “arrendamento da in-
cubação”, dão prejuízo, porque são um dispên-
dio. Que a única receita que existe, é a renda 
e, depois existem os fundos comunitários, aos 
quais a Câmara se candidatou e ganhou, contu-
do, os fundos comunitários esgotam-se no pro-
jeto e não são um financiamento adicional e os 
demais parceiros, pela sua ínfima participação, 
não têm contexto para um financiamento. Que 
tem-se estado a sobreviver, primeiro, devido à 
impossibilidade do contrato programa, que já 
foi revertida, mas que criou uma dificuldade 
operacional muito séria e a Inovagaia não esta-
va numa situação maravilhosa do ponto de vis-
ta financeiro. Que a Inovagaia estava a caminho 
da falência, o que levou a que algumas entida-
des ou não entrassem, quando tinham o com-
promisso escrito de entrar, como a ACIgAIA, ou 
saíssem, como aconteceu com dois parceiros. 
Que a Câmara está a tentar salvar a Inovagaia, 
tentando fazê-lo com a venda dos lotes rema-
nescentes. Que é um processo também difícil, 
porque depende do quadro comunitário, con-
tudo, acredita que pode ser um instrumento 
poderosíssimo de internacionalização. Disse 
que o “go.on Invest in gaia” é uma ideia dife-
rente e foi apresentado há cerca de um ano e 
meio. Trata-se de um gabinete com um conjun-
to de pessoas, que está disponível para analisar 
propostas de localização de empresas e, um 
dos instrumentos de cativação que a Câmara 
possui, são as isenções de taxas e de licencia-
mentos às empresas, que incentivam a criação 
de postos de trabalho e de emprego em vila 
Nova de gaia. 

Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 votos contra do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar  o plano de Atividades e or-
çamento da INovAgAIA para 2019, nos termos 
informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to a aprovação da Assembleia Municipal.
CEDÊNCIA grATuITA Ao DoMÍNIo pÚBLICo 
DA pArCELA DE 1.116 M2, A DESTACAr Do 
prÉDIo DESCrITo NA CoMpETENTE CoN-
SErvATÓrIA Do rEgISTo prEDIAL SoB o Nº 
431/19861222 E oMISSo NA MATrIZ prEDIAL 
– FrEguESIA DE vILAr DE ANDorINho
EDoC/2018/956
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. 
28.11.2018.”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar a cedência gratuita ao domí-
nio público da parcela de 1.116 m2, a destacar 
do prédio descrito na competente Conservató-
ria do registo predial sob o nº 431/19861222 e 
omisso na matriz predial – freguesia de vilar de 
Andorinho, nos termos informados.
EMprEITADA DE rEQuALIFICAçÃo DA ruA 
DELFIM DE LIMA – 3ª FASE – ENTrE A ruA Do 
CruZEIro E A ruA 25 DE ABrIL – DECISÃo 
DE CoNTrATAr, AuTorIZAçÃo DE DESpESA 
E AprovAçÃo DAS pEçAS Do proCEDIMEN-
To E CoNSTITuIçÃo Do JÚrI
EDoC/2018/60612
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. 
28.11.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, nos 
termos informados, o seguinte:
1. Autorizar a abertura do procedimento e res-
petivo cabimento;
2. Aprovar a constituição do júri;
3. Aprovar as peças do procedimento.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS Mu-
NICIpAIS, No vALor €594,51 (QuINhENToS 
E NovENTA E QuATro EuroS E CINQuEN-
TA E uM CÊNTIMoS), pArA DESLoCAçÃo A 
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poNTEvEDrA / gALIZA, No DIA 03 DE No-
vEMBro DE 2018, SoLICITADo pELA TAEBoX 
/ ASSoCIAçÃo DE TAEKWoNDo E BoXE DE 
oLIvEIrA Do Douro
EDoC/2018/66814
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. 
21.11.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor de €594,51 (quinhen-
tos e noventa e quatro euros e cinquenta e um 
cêntimos), ou seja, o valor de €416,16 (quatro-
centos e dezasseis euros e dezasseis cêntimos), 
para deslocação a pontevedra / galiza, no dia 
03 de novembro de 2018, solicitado pela TAE-
BoX/Associação de Taekwondo e Boxe de oli-
veira do Douro, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS Mu-
NICIpAIS, No vALor €273,08 (DuZENToS E 
SETENTA E TrÊS EuroS E oITo CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo A oLIvEIrA Do BAIrro, 
No DIA 10 DE NovEMBro DE 2018, SoLICITA-
Do pELo CLuBE ATLâNTICo DA MADALENA
EDoC/2018/68599
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. 
22.11.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor de €273,08 (duzentos 
e setenta e três euros e oito cêntimos), ou seja, 
o valor de €191,16 (cento e noventa e um euros e 
dezasseis cêntimos), para deslocação a oliveira 
do Bairro, no dia 10 de novembro de 2018, so-
licitado pelo Clube Atlântico da Madalena, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €168,82 (CENTo E SESSEN-
TA E oITo EuroS E oITENTA E DoIS CÊNTI-
MoS), pArA DESLoCAçÃo A oLIvEIrA DE 
AZEMÉIS, No DIA 03 DE NovEMBro DE 2018, 

SoLICITADo pELA ASSoCIAçÃo rECrEATI-
vA DE CANELAS
EDoC/2018/66836
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. 
21.11.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor de €168,82 (cento e 
sessenta e oito euros e oitenta e dois cêntimos), 
ou seja, o valor de €118,17 (cento e dezoito eu-
ros e dezassete cêntimos), para deslocação a 
oliveira de Azeméis, no dia 03 de novembro de 
2018, solicitado pela Associação recreativa de 
Canelas, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €51,28 (CINQuENTA E uM 
EuroS E vINTE E oITo CÊNTIMoS), pArA 
DESLoCAçÃo A LAvADorES / CABEDELo, 
No DIA 05 DE NovEMBro DE 2018, SoLICI-
TADo pELA ESCoLA BÁSICA DE SANTA MA-
rINhA
EDoC/2018/66854
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. 
21.11.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor de €51,28 (cinquenta e um euros e vin-
te e oito cêntimos), para deslocação a Lavado-
res/Cabedelo, no dia 05 de novembro de 2018, 
solicitado pela Escola Básica de Santa Marinha, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor €245,55 (DuZENToS E QuA-
rENTA E CINCo EuroS E CINQuENTA E CIN-
Co CÊNTIMoS), No âMBITo Do proJETo AS 
CANçÕES Do MuNDo, NoS DIAS 07, 08 E 09 
DE NovEMBro DE 2018, SoLICITADo pELo 
AgrupAMENTo DE ESCoLAS DE CANELAS
EDoC/2018/67512
Foi presente o documento referido em epígrafe 
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que se anexa no final por fotocópia sob o nº 31, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.11.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor de €245,55 (duzentos e quarenta e 
cinco euros e cinquenta e cinco cêntimos), no 
âmbito do projeto as Canções do Mundo, nos 
dias 07, 08 e 09 de novembro de 2018, solici-
tado pelo Agrupamento de Escolas de Canelas, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €67,60 (SESSENTA E SETE 
EuroS E SESSENTA CÊNTIMoS), pArA DES-
LoCAçÃo A MAToSINhoS, No DIA 15 DE No-
vEMBro DE 2018, SoLICITADo pELA ESCoLA 
BÁSICA Dr. CoSTA MAToS
EDoC/2018/69504
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. 
27.11.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor de €67,60 (sessenta e sete euros e ses-
senta cêntimos), para deslocação a Matosinhos, 
no dia 15 de novembro de 2018, solicitado pela 
Escola Básica Dr. Costa Matos, nos termos in-
formados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor €54,04 (CINQuENTA E QuA-
Tro EuroS E QuATro CÊNTIMoS), pArA 
DESLoCAçÃo Ao porTo, No DIA 07 DE No-
vEMBro DE 2018, SoLICITADo pELA ESCoLA 
SECuNDÁrIA DE ALMEIDA gArrETT
EDoC/2018/67496
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. 
27.11.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 

no valor de €54,04 (cinquenta e quatro euros 
e quatro cêntimos), para deslocação ao porto, 
no dia 07 de novembro de 2018, solicitado pela 
Escola Secundária de Almeida garrett, nos ter-
mos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €76,18 (SETENTA E SEIS 
EuroS E DEZoITo CÊNTIMoS), pArA DESLo-
CAçÃo Ao porTo, No DIA 16 DE NovEMBro 
DE 2018, SoLICITADo pELA ESCoLA EB1/JI DE 
CABANÕES
EDoC/2018/69519
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. 
27.11.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor de €76,18 (setenta e seis euros e dezoi-
to cêntimos), para deslocação ao porto, no dia 
16 de novembro de 2018, solicitado pela Escola 
EB1/JI de Cabanões, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €73,61 (SETENTA E TrÊS 
EuroS E SESSENTA E uM CÊNTIMoS), pArA 
DESLoCAçÃo Ao rIo FEBroS, No DIA 14 DE 
NovEMBro DE 2018, SoLICITADo pELA ES-
CoLA BÁSICA ArIANo CorrEIA DE oLIvEI-
rA
EDoC/2018/69087
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. 
27.11.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor de €73,61 (setenta e três euros e ses-
senta e um cêntimos), para deslocação ao rio 
Febros, no dia 14 de novembro de 2018, solicita-
do pela Escola Básica Ariano Correia de olivei-
ra, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS Mu-
NICIpAIS, No vALor €55,39 (CINQuENTA E 
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CINCo EuroS E TrINTA E NovE CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo À BIBLIoTECA MuNICI-
pAL DE gAIA, No DIA 12 DE NovEMBro DE 
2018, SoLICITADo pELA ESCoLA EB1/JI Do 
MArMorIAL
EDoC/2018/68606
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. 
27.11.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor de €55,39 (cinquenta e cinco euros e 
trinta e nove cêntimos), para deslocação à Bi-
blioteca Municipal de gaia, no dia 12 de novem-
bro de 2018, solicitado pela Escola EB1/JI do 
Marmorial, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS Mu-
NICIpAIS, No vALor €655,11 (SEISCENToS E 
CINQuENTA E CINCo EuroS E oNZE CÊNTI-
MoS), pArA DESLoCAçÃo A XINZo DE LIMIA 
/ ESpANhA, NoS DIAS 10 E 11 DE NovEMBro 
DE 2018, SoLICITADo pELA ASSoCIAçÃo rE-
CrEATIvA DE CANIDELo
EDoC/2018/68594
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. 
27.11.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor de €655,11 (seiscentos 
e cinquenta e cinco euros e onze cêntimos), ou 
seja, o valor de €458,58 (quatrocentos e cin-
quenta e oito euros e cinquenta e oito cênti-
mos), para deslocação a Xinzo de Limia/Es-
panha, nos dias 10 e 11 de novembro de 2018, 
solicitado pela Associação recreativa de Cani-
delo, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €46,80 (QuArENTA E SEIS 
EuroS E oITENTA CÊNTIMoS), pArA DESLo-
CAçÃo Ao Zoo QuINTA DE SANTo INÁCIo, 
No DIA 07 DE NovEMBro DE 2018, SoLICITA-

Do pELo SErvIço DE pSIQuIATrIA E SAÚDE 
MENTAL Do C.h.v.N.g./E.
EDoC/2018/67532
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. 
27.11.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, no 
valor de €46,80 (quarenta e seis euros e oitenta 
cêntimos), para deslocação ao Zoo Quinta de 
Santo Inácio, no dia 07 de novembro de 2018, 
solicitado pelo Serviço de psiquiatria e Saúde 
Mental do C.h.v.N.g./E., nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €70,17 (SETENTA EuroS E 
DEZASSETE CÊNTIMoS), pArA DESLoCAçÃo 
Ao porTo, No DIA 13 DE NovEMBro DE 2018, 
SoLICITADo pELA EB1/JI DE ALDEIA NovA
EDoC/2018/68687
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 39, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.11.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor de €70,17 (setenta euros e dezassete 
cêntimos), para deslocação ao porto, no dia 13 
de novembro de 2018, solicitado pela EB1/JI de 
Aldeia Nova, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €195,06 (CENTo E NovEN-
TA E CINCo EuroS E SEIS CÊNTIMoS), pArA 
DESLoCAçÃo A ArouCA, No DIA 17 DE No-
vEMBro DE 2018, SoLICITADo pELo FuTE-
BoL CLuBE DE gAIA
EDoC/2018/70151
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. 
28.11.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
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de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor de €195,06 (cento e no-
venta e cinco euros e seis cêntimos), ou seja, 
€136,54 (cento e trinta e seis euros e cinquenta 
e quatro cêntimos), para deslocação a Arouca, 
no dia 17 de novembro de 2018, solicitado pelo 
Futebol Clube de gaia, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor €160,72 (CENTo E SESSENTA 
EuroS E SETENTA E DoIS CÊNTIMoS), pArA 
DESLoCAçÃo À pÓvoA Do vArZIM, No DIA 
18 DE NovEMBro DE 2018, SoLICITADo pELo 
vILA FuTEBoL CLuBE
EDoC/2018/70169
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. 
28.11.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor de €160,72 (cento e 
sessenta euros e setenta e dois cêntimos), ou 
seja, o valor de €112,50 (cento e doze euros e 
cinquenta cêntimos), para deslocação à póvoa 
do varzim, no dia 18 de novembro de 2018, so-
licitado pelo vila Futebol Clube, nos termos in-
formados.

DIreÇÃo mUNICIPAL De INFrAeSTrUTUrAS 
e eSPAÇoS PÚbLICoS

pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA INTErrupçÃo DE TrâNSITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “pro-
vA DE CICLISMo, INTEgrADA NAS FESTAS 
EM hoNrA DA SENhorA DA grAçA, EM grI-
JÓ E SErMoNDE”, rEALIZADo No DIA 10 DE 
SETEMBro DE 2018, No vALor ToTAL DE 
€258,30 (DuZENToS E CINQuENTA E oITo 
EuroS E TrINTA CÊNTIMoS), SoLICITADo 
pELA uNIÃo DE FrEguESIAS DE grIJÓ E 
SErMoNDE
EDoC/2018/51978
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. 
08.11.2018.”

Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa do pagamento de ta-
xas pela interrupção de trânsito, relativa à reali-
zação do evento “prova de Ciclismo, integrada 
nas Festas em honra da Senhora da graça, em 
grijó e Sermonde”, realizado no dia 10 de se-
tembro de 2018, no montante de €180,81 (cento 
e oitenta euros e oitenta e um cêntimos), cor-
respondente a 70% do valor total de €258,30 
(duzentos e cinquenta e oito euros e trinta cên-
timos), solicitado pela união de Freguesias de 
grijó e Sermonde, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA INTErrupçÃo DE TrâNSITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “FES-
TAS EM hoNrA DE S. MArTINho, EM oLI-
vAL”, rEALIZADo No DIA 11 DE NovEMBro 
DE 2018, No vALor ToTAL DE €258,30 (Du-
ZENToS E CINQuENTA E oITo EuroS E TrIN-
TA CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA uNIÃo DE 
FrEguESIAS DE SANDIM, oLIvAL, LEvEr E 
CrESTuMA
EDoC/2018/63514
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. 
07.11.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, relativa 
à realização do evento “Festas em honra de S. 
Martinho, em olival”, realizado no dia 11 de no-
vembro de 2018, no montante de €180,81 (cen-
to e oitenta euros e oitenta e um cêntimos), 
correspondente a 70% do valor total €258,30 
(duzentos e cinquenta e oito euros e trinta cên-
timos), solicitado pela união de Freguesias de 
Sandim, olival, Lever e Crestuma, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA oCupAçÃo DA vIA pÚBLICA, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “FES-
TIvAL CupuLA”, rEALIZADo NoS DIAS 21, 22 
E 23 DE SETEMBro DE 2018, No vALor To-
TAL DE €91,50 (NovENTA E uM EuroS E CIN-
QuENTA CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA JuN-
TA DE FrEguESIA DE ArCoZELo
EDoC/2018/57488
Foi presente o documento referido em epígrafe 
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que se anexa no final por fotocópia sob o nº 44, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
21.11.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela ocupação da via pública, relativa 
à realização do evento “Festival Cupula”, reali-
zado nos dias 21, 22 e 23 de setembro de 2018, 
no montante de €64,05 (sessenta e quatro eu-
ros e cinco cêntimos), correspondente a 70% 
do €91,50 (noventa e um euros e cinquenta 
cêntimos), solicitado pela Junta de Freguesia 
de Arcozelo, nos termos informados.
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo No âM-
BITo Do rESTABELECIMENTo DA LIgAçÃo 
DA ALAMEDA DoS JArDINS DA ArrÁBIDA À 
AvENIDA DoS ESCuLTorES – uNIÃo DE FrE-
guESIAS DE SANTA MArINhA E SÃo pEDro 
DA AFurADA
EDoC/2018/63101
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. 
21.11.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a postura municipal de trânsito no âmbito 
do restabelecimento da ligação da Alameda 
dos Jardins da Arrábida à Avenida dos Escul-
tores, união de Freguesias de Santa Marinha e 
São pedro da Afurada, nos termos informados.
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo NA ruA 
Do ArCo – FrEguESIA DE ArCoZELo
EDoC/2018/29634
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. 
21.11.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a postura municipal de trânsito na rua 
do Arco, freguesia de Arcozelo, nos termos in-
formados.
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo NA ruA 
DE NAZArÃES – uNIÃo DE FrEguESIAS DE 
guLpILhArES E vALADArES
EDoC/2018/70422
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. 
27.11.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a postura municipal de trânsito na rua 
de Nazarães, união de Freguesias de gulpilha-
res e valadares, nos termos informados.
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo NA ruA 
DA urTIguEIrA – FrEguESIA DE CANELAS
EDoC/2018/67452
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. 
27.11.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a postura municipal de trânsito na rua 
da urtigueira, freguesia de Canelas, nos termos 
informados.
AuTorIZAçÃo ESpECIAL DE CIrCuLAçÃo 
pArA oS SEguINTES vEÍCuLoS pESADoS: 
89-QT-83, 11-LD-34, 51-AB-34, 26-hT-63, 22-
DE-83, 76-46-uT, 18-51-hS, 21-59-NT, 59-BI-40, 
35-IA-00 E 69-AF-42 NA ZoNA DELIMITADA 
ENTrE A A1, roTuNDA DE SANTo ovÍDIo, 
AvENIDA DA rEpÚBLICA, AvENIDA vASCo 
DA gAMA (E.N.222) E Av. D. JoÃo II (vL9), 
ATÉ 28.02.2019
EDoC/2018/67646
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. 
27.11.2018.”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar a autorização especial de cir-
culação para os seguintes veículos pesados: 89-
QT-83, 11-LD-34, 51-AB-34, 26-hT-63, 22-DE-83, 
76-46-uT, 18-51-hS, 21-59-NT, 59-BI-40, 35-IA-
00 E 69-AF-42 na zona delimitada entre a A1, 
rotunda de Santo ovídio, Avenida da república, 
Avenida vasco da gama (E.N.222) e Av. D. João 
II (vL9), até 28.02.2019, nos termos informados.

DIreÇÃo mUNICIPAL PArA A INCLUSÃo 
SoCIAL

ACorDo DE pArCErIA A CELEBrAr ENTrE 
o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA E A uNI-
DADE DE ApoIo Do CoMANDo DE pESSoAL 
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Do QuArTEL DA SErrA Do pILAr pArA 
ApoIo À rEALIZAçÃo Do EvENTo “ v DuA-
TLo BTT – poLACoS DA SErrA
EDoC/2018/62397
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. 
23.11.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de parceria a celebrar entre o 
Município de vila Nova de gaia e a unidade de 
Apoio do Comando de pessoal do Quartel da 
Serra do pilar, para apoio à realização do even-
to “ v Duatlo BTT – polacos da Serra, nos ter-
mos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA uTILIZAçÃo DA pISCINA Mu-
NICIpAL DA grANJA, SoLICITADo por ANA 
CrISTINA QuEIrÓS FErNANDES, EM rEprE-
SENTAçÃo DA FILhA MENor EvA FErNAN-
DES MorEIrA, No vALor DE €2.210,00 (DoIS 
MIL DuZENToS E DEZ EuroS) 
EDoC/2018/53446
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. 
22.11.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela utilização da piscina Municipal da 
granja, solicitado por Ana Cristina Queirós Fer-
nandes, em representação da filha menor Eva 
Fernandes Moreira, no valor de €2.210,00 (dois 
mil duzentos e dez euros), nos termos informa-
dos.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA uTILIZAçÃo DA pISCINA MuNI-
CIpAL MArAvEDI, SoLICITADo por TATIANA 
DuSCovA, EM rEprESENTAçÃo Do FILho 
MENor SErghEI DuSCov, No vALor DE 
€1.105,00 (MIL CENTo E CINCo EuroS) 
EDoC/2018/71002
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. 
22.11.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, in-

deferir o pedido de dispensa do pagamento de 
taxas pela utilização da piscina Municipal Mara-
vedi, solicitado por Tatiana Duscova, em repre-
sentação do filho menor Serghei Duscov, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DA 
TAXA DE ouTroS SErvIçoS EFETuADoS pE-
LoS BoMBEIroS SApADorES DE vILA NovA 
DE gAIA, No vALor DE €107,10 (CENTo E 
SETE EuroS E DEZ CÊNTIMoS), SoLICITADo 
CÉLIA CrISTINA goNçALvES CoSTA
EDoC/2018/57966
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. 
22.11.2018.”
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 Célia Cristina gonçalves Costa, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DA 
TAXA DE vISTorIA ADMINISTrATIvA, No vA-
Lor DE €79,00 (SETENTA E NovE EuroS), 
proC. 1578/vT/2018, SoLICITADo por IrENE 
ALEXANDrA FErrEIrA DoS SANToS
EDoC/2018/71666
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. 
27.11.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamen-
to da taxa de vistoria administrativa, no valor 
de €79,00 (setenta e nove euros), proc.º 1578/
vT/2018, solicitado por Irene Alexandra Ferreira 
dos Santos, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DA 
TAXA DE vISTorIA ADMINISTrATIvA, No vA-
Lor DE €79,00 (SETENTA E NovE EuroS), 
proC. 538/vT/2017, SoLICITADo por SuSA-
NA MArgArIDA ArANhA FErrEIrA SALA-
ZAr
EDoC/2018/46162
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 55, 
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apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.11.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamen-
to da taxa de vistoria administrativa, no valor 
de €79,00 (setenta e nove euros), proc.º 538/
vT/2017, solicitado por Susana Margarida Ara-
nha Ferreira Salazar, 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 “1ª CAMINhADA SoLIDÁ-
rIA”, rEALIZADo No DIA 01 DE DEZEMBro 
DE 2018, No vALor DE €26,89 (vINTE E SEIS 
EuroS E oITENTA E NovE CÊNTIMoS), SoLI-
CITADo pELA FuNDAçÃo CouTo - IpSS
EDoC/2018/69753
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: “À Câmara. 
27.11.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença es-
pecial de ruído, relativa à realização do evento 
“1ª Caminhada Solidária”, realizado no dia 01 de 
dezembro de 2018, no valor de €26,89 (vinte e 
seis euros e oitenta e nove cêntimos), solicitado 
pela Fundação Couto - IpSS, nos termos infor-
mados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “proCISSÃo DE rAMoS”, 
rEALIZADo No DIA 25 DE MArço DE 2018, 
No vALor DE €52,78 (CINQuENTA E DoIS 
EuroS E SETENTA E oITo CÊNTIMoS), So-
LICITADo pELA FÁBrICA DA IgrEJA DE SÃo 
pEDro DE pEDroSo
EDoC/2018/16120
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 57, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.11.2018.”

Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença es-
pecial de ruído, relativa à realização do evento 
“procissão de ramos”, realizado no dia 25 de 
março de 2018, no valor de €52,78 (cinquenta e 
dois euros e setenta e oito cêntimos), solicitado 
pela Fábrica da Igreja de São pedro de pedroso, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS DE oCupAçÃo Do ESpAço pÚBLICo 
E TAXAS DE puBLICIDADE, No MoNTANTE 
gLoBAL DE €1.181,53 (MIL CENTo E oITENTA E 
uM EuroS E CINQuENTA E TrÊS CÊNTIMoS), 
proC 160/18 – uNIÃo DE FrEguESIAS DE 
MAFAMuDE E vILAr Do pArAÍSo, SoLICITA-
Do por pEDro MIguEL TAvArES Do CouTo
EDoC/2018/72390
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 58, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.11.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
taxas de ocupação do espaço público e taxas 
de publicidade, no montante global de €1.181,53 
(mil cento e oitenta e um euros e cinquenta e 
três cêntimos), proc.º 160/18, união de Fregue-
sias de Mafamude e vilar do paraíso, solicitado 
por pedro Miguel Tavares do Couto, nos termos 
informados.
pEDIDo DE CErTIDÃo DE CoNSTITuIçÃo DE 
rEgIME DE CoMproprIEDADE, SoLICITADo 
por SuSANA CrISTINA SILvA vAZ – proC. 
6123/18 – CErT – FrEguESIA DE CANIDELo
EDoC/2018/72378
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 59, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.11.2018.”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 
votos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/
pSD. CDS-pp, aprovar o pedido de certidão de 
constituição de regime de compropriedade, so-
licitado por Susana Cristina Silva vaz – proc.º 
6123/18 – CErT, freguesia de Canidelo, nos ter-
mos informados.
pEDIDo DE CErTIDÃo DE CoNSTITuIçÃo DE 
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rEgIME DE CoMproprIEDADE, SoLICITA-
Do por MANuEL guErrA – INDÚSTrIA DE 
CuNhoS E CorTANTES, LDA – proC. 6156/18 
– CErT – uNIÃo DE FrEguESIAS DE pEDro-
So E SEIXEZELo
EDoC/2018/72375
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 60, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
27.11.2018.”
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 Manuel guerra – Indústria de Cunhos e 
Cortantes, Lda. – proc.º 6156/18 – CErT, união 
de Freguesias de pedroso e Seixezelo, nos ter-
mos informados.

GAIUrb UrbANISmo e HAbITAÇÃo em
proCEDIMENToS rELATIvoS À gESTÃo DE 
hABITAçÃo SoCIAL No âMBITo Do SISTEMA 
DE NorMALIZAçÃo CoNTABILÍSTICA pArA 
A ADMINISTrAçÃo pÚBLICA (SNC-Ap)
EDoC/2018/71476
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 61, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
22.11.2018.”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar os procedimentos relativos à 
gestão de habitação Social, no âmbito do Sis-
tema de Normalização Contabilística para a 
Administração pública (SNC-Ap), nos termos 
informados.

DIVerSoS
Foi presente o rESuMo DIÁrIo DE TESourA-
rIA que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
62, apenas no original.
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
E nada mais havendo a tratar, quando eram 15 
horas e 50 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. 57º do Anexo I da 

Lei nº. 75/2013, de 12 de Setembro, bem como 
do n.º 1 do art. 11.º do regimento da Câmara 
Municipal de vila Nova de gaia, aprovado pelo 
Executivo na sua reunião de 2017.10.21.
E eu, Manuela Fernanda da rocha garrido, Di-
retora Municipal de Administração e Finanças e 
Secretária da presente reunião, a subscrevi.
o presidente da Câmara, (Eduardo vítor rodri-
gues)

b.2. ATA N.º 25
rEuNIÃo pÚBLICA DA CâMArA rEALIZADA 
NoS pAçoS Do MuNICÍpIo DE vILA NovA DE 
gAIA EM 17 DE DEZEMBro 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: 16 horas
horA DE ENCErrAMENTo: 17horas e 40 mi-
nutos

pErÍoDo ANTES DA orDEM Do DIA
poNTo prÉvIo Nº 1

o Senhor vereador, Dr. José guilherme Saraiva 
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de oliveira Aguiar, apresentou o Senhor presi-
dente da Direção da ApogESD – Associação 
portuguesa de gestão do Desporto, Dr. pedro 
Mortágua Soares, que entregou o galardão Mu-
nicípio Amigo do Desporto ao Senhor presi-
dente da Câmara.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues agradeceu o trabalho 
do Senhor Doutor José guilherme Aguiar, no 
“prémio” que vila Nova de gaia recebeu e da 
equipa do desporto.

poNTo prÉvIo Nº 2
o Senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro apresentou o ponto prévio que a se-
guir se transcreve:
“ poNTo prÉvIo
Foi apresentada recentemente pelo governo, 
uma nova linha de investimento para a eficiên-
cia dos Sistemas de Abastecimento de Água, 
com o fundo de 40 milhões de euros e que tem 
como objetivo controlar e minimizar as perdas 
de água nas redes nacionais.
Sendo um investimento a fundo perdido, ou 
seja, que não terá de ser reembolsado e cujo 
objetivo passa em termos médios por reduzir 
de 29,8% para 20% as perdas de água, sobre-
tudo as que ocorrem nas condutas ao longo 
do fornecimento para os consumidores, tal re-
dução traduzir-se-á também e naturalmente 
numa redução na despesa e no aproveitamento 
adicional de água.
Conforme consta, quer do orçamento e opções 
do plano do Município para 2019, nomeadamen-
te no Eixo 6 – proteger, quer do orçamento e 
opções do plano para 2019 da empresa munici-
pal Águas de gaia, onde é claramente assumida 
a implementação de um ambicioso projeto glo-
bal contra as perdas de água, quer do ponto de 
vista económico-financeiro, quer do ponto de 
vista ambiental, justifica-se assim plenamente a 
adesão imediata do Município a este projeto do 
governo.
por outro lado, foram também divulgados re-
centemente dois artigos com informação esta-
tística relevante e cujos temas são o aumento 
do número de beneficiários no distrito do por-
to na atribuição do rSI - rendimento Social de 
Inserção e o Inquérito à Mobilidade nas Áreas 
Metropolitanas do porto e Lisboa.

As estatísticas apresentadas incluem obvia-
mente o concelho de vila Nova de gaia, pelo 
que julgamos ser importante uma breve refle-
xão sobre estes temas, tendo em conta algu-
mas das conclusões ali apresentadas.
Senão vejamos. 
1. No que respeita à atribuição do rendimento 
Social de Inserção, o artigo indica que apesar 
de o número de beneficiários ter vindo a recuar 
ligeiramente em termos nacionais nos últimos 
meses, no distrito do porto tem evoluído em 
sentido contrário, registando um crescimen-
to que totaliza nesta data 63.914 beneficiários, 
ocupando os concelhos de porto e gaia e em 
termos absolutos, os lugares cimeiros com 
15.424 a 13.704 beneficiários, respetivamente, 
apesar da taxa de desemprego a nível nacional, 
na ordem dos 6,7% apresentar o valor mais bai-
xo dos últimos 16 anos. 
Se a esta realidade juntarmos o problema do 
desemprego, em que historicamente o conce-
lho de gaia tem apresentado ao longo dos anos 
das taxas mais elevadas, onde segundo dados 
estatísticos do IEFp, relativos ao segundo tri-
mestre de 2018, havia 18.365 cidadãos regista-
dos à procura de emprego( apenas superada a 
nível nacional por Lisboa),  aos quais se devem 
juntar aqueles que já não estando inscritos, não 
fazem parte desta estatística, somos levados 
a concluir sobre a verdadeira dimensão deste 
problema.
Conjugando adicionalmente estas realidades 
com o facto de, nesta data, existirem várias cen-
tenas de pedidos em lista de espera para atri-
buição de uma habitação social em gaia, signi-
fica em termos práticos que continuam a existir 
milhares de gaienses com graves carências ao 
nível da subsistência e do emprego, com con-
sequências muito restritivas ao nível do acesso 
a uma habitação condigna.
2. No que diz respeito à Mobilidade na Área Me-
tropolitana do porto, o artigo publicado diz-nos 
que o concelho de vila Nova de gaia foi, em 
2017, o concelho com mais deslocações por dia, 
num total de 635.000. Simultaneamente os re-
sidentes em gaia, foram também aqueles que 
despenderam mais tempo em deslocações diá-
rias, com uma média de 82,2 minutos em deslo-
cações, nos dias úteis e 67,4 minutos, nos dias 
não úteis.
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Não cabendo aqui qualquer crítica ou comen-
tário técnico sobre estes temas, mas apenas 
meras constatações, é nosso entendimento que 
estamos perante problemas estruturais, que 
não obstante a melhoria conjuntural, os quais 
devem merecer uma reflexão profunda, não só 
do executivo em funções, mas também da opo-
sição no sentido de, em conjunto, se buscarem 
as melhores e as mais duradouras soluções.
Independentemente do que já foi feito, impor-
ta principalmente refletir sobre o que ainda há 
para fazer nestas matérias.
procurar passar as reuniões camarárias e da as-
sembleia municipal a públicas, parece-nos ser 
uma boa ideia, conforme já manifestámos an-
teriormente, assim como nos parece uma boa 
ideia o facto poderem ser realizados ciclos de 
conferências sobre estes e outros temas envol-
vendo, para além da população e especialistas 
da matéria, todas as forças políticas de gaia, de 
modo a que todos deem o seu contributo na 
identificação das causas, bem como na procura 
das soluções adequadas.
Talvez assim seja possível a obtenção de con-
sensos alargados em temas deveras importan-
tes e estruturantes para o nosso concelho, com 
claros benefícios para todos os gaienses.
vila Nova de gaia, 17 de dezembro de 2018.
o grupo de vereadores do pSD na Câmara Mu-
nicipal de vila Nova de gaia” 
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues agradeceu a interven-
ção do Senhor vereador Dr. Duarte Besteiro e 
disse que na sexta-feira da semana passada, 
iniciaram-se os trabalhos preparatórios para a 
Câmara poder aceder a todo o dinheiro que for 
possível, da linha de financiamento, porque nos 
próximos anos, a Câmara vai ter um problema 
que consiste na re-infraestruturação. Que en-
quanto alguns municípios estão, neste momen-
to, a infraestruturar o território pela primeira 
vez, com saneamento e águas pluviais, o Mu-
nicípio de gaia tem o problema das águas plu-
viais já num processo de avançada degradação, 
fruto do tempo e dos materiais utilizados. Que, 
atualmente, o problema que se coloca em vila 
Nova de gaia e em grande parte dos lugares, 
é a necessidade de reabrir e re-infraestruturar. 
Disse concordar com as restantes temáticas e 
que todas merecem o empenho e os contribu-

tos de todos. 

poNTo prÉvIo Nº 3
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura apresentou o ponto prévio que a seguir 
se transcreve:
“poNTo prEvIo
NovA TrAvESSIA ENTrE AvINTES E JovIM
Face ao recente anúncio da Câmara Municipal 
de gondomar, que se encontra a preparar a re-
visão do pDM, ainda em fase de abertura do 
período de consulta preventiva, ou seja, ainda 
não existe sequer proposta, onde se incluiu a 
construção de uma nova ponte sobre o Douro, 
colocam-se algumas questões, nomeadamen-
te acerca da oportunidade, a visão estratégi-
ca subjacente, principalmente no caso de vila 
Nova de gaia e dos custos associados. 
Se a respeito da oportunidade, se constata que 
poderá ser um lembrete para uma proposta 
já plasmada no pDM de gaia, confirmado em 
2009, e que vigorava anteriormente, desde 
1997, ou seja, se o anúncio em formato soun-
dbite, com um mero fito de obtenção paran-
gonas para o concelho de gondomar, se pode 
considerar como método comunicacional re-
corrente, não poderemos deixar de aprofundar 
algumas questões em prol do respeito pela fun-
ção institucional de serviço público, sob pena 
de esvaziamento e rápida erosão da relação de 
confiança e responsabilidade dos cidadãos, pe-
rante matérias de ordenamento tão estruturais.
De facto, conjunturalmente momento tem tra-
zido à opinião pública um conjunto de perspe-
tivas de transformação positiva das cidades, 
com iniciativas municipais de monta, mas em 
processo inverso, colocando ênfase nos fins, 
sem descrever os meios.
Neste caso em concreto, seria imprescindível a 
obtenção do parecer e visão por parte do Muni-
cípio de vila Nova de gaia a respeito de tal su-
gestão, face ao anúncio desta nova ponte, que 
nas palavras do presidente da Câmara de gon-
domar, terá os seus estudos prontos dentro de 
quatro meses para apresentação na tutela, as-
sim como relativamente aos custos associados 
à construção, que se estima em cerca de 90 ME.
por outro lado, estrategicamente, como se po-
derá compaginar a inserção desta nova travessia 
na estrutura da rede viária dos dois concelhos, 
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principalmente porque no caso de vila Nova de 
gaia, a sua ligação se encontra principalmente 
ancorada na A32 e não na EN222 como pro-
põe gondomar, estando inclusivamente previs-
ta a execução de um túnel de passagem desta 
nova via sob EN222, de acordo com o pDM de 
2009, precisamente para não criar um polo de 
conflito paisagístico e funcional em plena zona 
industrial de Avintes. por fim, admitindo que a 
proposta será mais do que um anúncio publici-
tário, não se poderá revelar relevar a problemá-
tica dos custos previstos, a forma do seu finan-
ciamento e se será adotado o mesmo princípio 
na nova travessia em oliveira do Douro, de di-
visão dos mesmos pelas duas autarquias, o que 
poderá indiciar e pressupor a disponibilização 
de uma verba de cerca de 45ME por parte do 
nosso orçamento municipal. 
Este conjunto de questões e dúvidas, sem be-
liscar a necessária permeabilidade viária entre 
concelhos vizinhos e a sua efetiva programação 
e concretização futura, é no nosso entender 
justificável face aos impactos futuros e conse-
quências para os dois concelhos, tendo ficado 
evidenciado que neste caso, pela falta de ex-
plicações no caso de vila Nova de gaia e pela 
ligeireza precoce na notícia de gondomar, nos 
parece, no mínimo, uma visão não sustenta-
da na temática de ordenamento e mobilidade 
como seria desejável.
vila Nova de gaia, 17 de dezembro de 2018. 
o grupo de vereadores do pSD na Câmara Mu-
nicipal de vila Nova de gaia”
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse que o Sr. vereador Dr. 
José Cancela Moura, deverá enviar a sua inter-
venção para gondomar. Que relativamente a 
gaia, tudo o que o Sr. vereador referiu, não me-
rece qualquer comentário, porque trata-se de 
uma iniciativa da Câmara Municipal de gondo-
mar e entende que o caráter acintoso com que 
aborda a iniciativa, é excessivo, porque o Sr. 
vereador Dr. José Cancela Moura, por um lado, 
diz ser uma iniciativa precipitada de gondomar, 
mas, na verdade, já é uma iniciativa que está 
prevista no pDM de vila Nova de gaia e, por 
outro lado, diz que tem de ser bilateral. Que na 
verdade, o pSD andou a anunciar pontes, nou-
tros tempos, que depois faziam com que o Dr. 
rui rio, na altura, presidente da Câmara do por-

to, viesse, no dia seguinte ao anúncio, dizer que 
não sabia de nada e que, na cidade do porto, 
só surgiriam pontes depois de serem dialoga-
das. Que a intervenção que o Sr. vereador Dr. 
José Cancela Moura fez, tanto tem cabimento 
hoje, como tinha cabimento há 15 anos atrás, 
pelo que, pessoalmente, não tem comentários 
a fazer. 
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura relativamente à questão suscitada pelo 
Ministério público, disse desconhecer. relativa-
mente à questão da ponte, disse que o Senhor 
presidente da Câmara de gondomar referiu que 
a Câmara de gaia está totalmente alinhada com 
esta solução, pelo que, perguntou se de facto é 
verdade e se vai ser apresentada à tutela e se 
caberá no plano Nacional de Investimentos. 
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues disse que os projetos 
estratégicos que a Câmara de gaia entende que 
devem ser incluídos no plano Nacional de Inves-
timentos e que vão lá constar, são os projetos 
que foram aprovados em reunião de Câmara. 
Que os outros municípios são livres de faze-
rem o que entenderem. Que há uma articulação 
técnica entre as duas Câmaras, na medida em 
que, antes do anúncio de gondomar, a Câmara 
Municipal de gaia já tinha esta previsão no seu 
pDM. Disse que relativamente à ponte D. Antó-
nio Francisco dos Santos, que liga vila Nova de 
gaia ao porto, estão a ser desenvolvidos todos 
os trabalhos. No que diz respeito à outra pon-
te, disse que a articulação é técnica, nomeada-
mente, nos documentos de planeamento e no 
plano diretor municipal.  

PreSIDÊNCIA/VereAÇÃo
AprovAçÃo DEFINITIvA DA ATA Nº 24 DA 
rEuNIÃo (orDINÁrIA) DE CâMArA rEALI-
ZADA EM 03 DE DEZEMBro 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, apro-
var definitivamente a ata nº 24 da reunião or-
dinária realizada em 03 de dezembro de 2018.
propoSTA DE ATrIBuIçÃo DE DESIgNAçÃo 
TopoNÍMICA DE ArruAMENTo CoM INÍCIo 
NA ruA rAIMuNDo DE CArvALho E TÉr-
MINo NA AvENIDA D. JoÃo II, DA uNIÃo DE 



25

 nº 98 | dezembro 2018 | boletim municipal

cÂmara municipal

FrEguESIAS DE MAFAMuDE E vILAr Do pA-
rAÍSo
EDoC/2018/64532 
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
2, apenas no original.
poNTo rETIrADo DA orDEM DE TrABA-
LhoS
CoNTrATo proMESSA DE DoAçÃo A CE-
LEBrAr ENTrE EDp – ENErgIAS DE porTu-
gAL, S.A., ASSoCIAçÃo DE SoLIDArIEDADE 
SoCIAL DE LEvEr, MuNICÍpIo DE vILA NovA 
DE gAIA E gAIurB, E.M. TENDo EM vISTA A 
CoNSTruçÃo No DENoMINADo BAIrro DA 
BArrAgEM DE CrESTuMA/LEvEr – uNIÃo 
DE FrEguESIAS DE SANDIM, oLIvAL, LEvEr 
E CrESTuMA
EDoC/2018/76543
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. 
12.12.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade apro-
var o contrato promessa de Doação a celebrar 
entre EDp – ENErgIAS DE porTugAL, S.A., 
Associação de Solidariedade Social de Lever, 
Município de vila Nova de gaia e gAIurB, E.M., 
nos termos informados.
prIMEIro ADITAMENTo Ao CoNTrATo DE 
urBANIZAçÃo rESuLTANTE DA “uNIDADE 
DE EXECuçÃo DA ÁrEA ENvoLvENTE Ao 
CAMpo DE JogoS DE CANIDELo
EDoC/2018/76547
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. 
12.12.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o primeiro Aditamento ao Contrato de 
urbanização resultante da “unidade de Execu-
ção da Área envolvente ao Campo de Jogos de 
Canidelo, nos termos informados.
CEDÊNCIA grATuITA Do AuDITÓrIo MuNI-
CIpAL DE vILA NovA DE gAIA, pArA A rEA-
LIZAçÃo Do FÓruM “Ao ENCoNTro DA 
SAÚDE MENTAL DA CoMuNIDADE”, A rEALI-
ZAr NoS DIAS 14 E 15 DE FEvErEIro DE 2019, 
SoLICITADo pELA CruZ vErMELhA porTu-

guESA – DELEgAçÃo DE vILA NovA DE gAIA
EDoC/2018/66276
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. 
30.11.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a cedência gratuita do Auditório Mu-
nicipal de vila Nova de gaia, para a realização 
do Fórum “Ao Encontro da Saúde Mental da 
Comunidade”, a realizar nos dias 14 e 15 de fe-
vereiro de 2019, solicitado pela Cruz vermelha 
portuguesa – Delegação de vila Nova de gaia, 
nos termos informados.
CEDÊNCIA grATuITA Do ESpAço CorpuS 
ChrISTI, pArA A rEALIZAçÃo Do CoNCEr-
To DE NATAL “NATAL ENCANTADo” pELA 
TuNA JuvENIL DE SErMoNDE E o Coro 
DoS AMIgoS Do hoSpITAL DE S. JoÃo, A 
rEALIZAr No DIA 05 DE JANEIro DE 2019, 
SoLICITADo pELA uNIÃo DE FrEguESIAS DE 
grIJÓ E SErMoNDE
EDoC/2018/73185
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. 
07.12.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a cedência gratuita do Espaço Corpus 
Christi, para a realização do Concerto de Na-
tal “Natal Encantado” pela Tuna Juvenil de Ser-
monde e o Coro dos Amigos do hospital de S. 
João, a realizar no dia 05 de janeiro de 2019, 
solicitado pela união de Freguesias de grijó e 
Sermonde, nos termos informados.
CEDÊNCIA grATuITA Do AuDITÓrIo Do So-
LAr CoNDES DE rESENDE, pArA A rEALIZA-
çÃo DA FESTA DE NATAL, A rEALIZAr No 
DIA 13 DE DEZEMBro DE 2018, SoLICITADo 
ASSoCIAçÃo DE pAIS E ENCArrEgADoS DE 
EDuCAçÃo DA EB1/JI Do Curro
EDoC/2018/70666
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. 
07.12.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
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aprovar a cedência gratuita do Auditório do 
Solar Condes de resende, para a realização da 
Festa de Natal, a realizar no dia 13 de dezembro 
de 2018, solicitado Associação de pais e Encar-
regados de Educação da EB1/JI do Curro, nos 
termos informados.
CEDÊNCIA grATuITA DE TErrENo pArA o 
DoMÍNIo pÚBLICo MuNICIpAL E rESpETIvA 
AvALIAçÃo – ruA DE S. vICENTE – uNIÃo DE 
FrEguESIAS DE SANDIM, oLIvAL, LEvEr E 
CrESTuMA
EDoC/2018/65691
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. 
12.12.2018.”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar e aceitar a cedência gratuita 
de terreno para o domínio público municipal e 
respetiva avaliação, nos termos informados.
rESSArCIMENTo Ao FuNDo DE INvESTI-
MENTo IMoBILIÁrIo gAIA Douro Do LoTE 
Nº 1 Do ALvArÁ DE LoTEAMENTo Nº 26/96
EDoC/2018//66753
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. 
12.12.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar, nos termos informados, o seguinte:
1-  o ressarcimento do Município ao Fundo de 
Investimento Imobiliário gaia Douro no valor 
de €83.300,00, correspondente exatamente ao 
mesmo valor pelo qual foi incorporada no refe-
rido Fundo o Lote nº 1 do Alvará de Loteamento 
nº 26/96, inscrito na matriz predial urbana sob 
o artigo 5625º e descrito na Conservatória do 
registo predial sob o nº 2063 – Canidelo;
2- A anulação do inventário do Município de tal 
lote por o mesmo já não existir juridicamente, 
pelos motivos invocados;
3- reivindicar de António Martinho Dias Júlio o 
pagamento do montante devido pela execução 
por parte do Município das obras de urbaniza-
ção em falta neste loteamento, dado quando 
cedeu em 24/01/2018 o Lote nº 1 ao Município 
foi para custear essa execução e agora veio-se 

a verificar que à data não tinha a legítima pro-
priedade do mesmo.
CEDÊNCIA DE pArCELA DE TErrENo pArA 
rEpErFILAMENTo pArCIAL DA ruA Do CAr-
vALho, EM oLIvAL
EDoC/2018//69354
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
10, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
12.12.2018.”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar e aceitar a cedência gratuita 
de terreno para o domínio público municipal e 
respetiva avaliação, nos termos informados.

DePArTAmeNTo De PeSSoAL
ABErTurA DoS CoNCurSoS INTErNoS DE 
ACESSo LIMITADo pArA MuDANçA DE grAu 
E oS proCEDIMENToS INTErNoS DE SELE-
çÃo pArA A MuDANçA DE NÍvEL, No âMBI-
To DAS CArrEIrAS DE INForMÁTICA
EDoC/2018/76359
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
11, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
11.12.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a abertura dos concursos internos de aces-
so limitado para mudança de grau e os proce-
dimentos internos de seleção para a mudança 
de nível, no âmbito das carreiras de informática, 
nos termos propostos e com base nas dispo-
sições da Lei nº 114/2017, de 29 de dezembro 
e Decreto-Lei nº 97/2001, de 26 de março, nos 
termos informados.
AprovAçÃo DA ABErTurA DE proCEDI-
MENTo CoNCurSAL pArA NoMEAçÃo DE 
CArgoS DE DIrEçÃo SupErIor pArA A 
DIrEçÃo MuNICIpAL DA prESIDÊNCIA, DE 
DIrEçÃo INTErMÉDIA DE 1º grAu pArA o 
DEpArTAMENTo DE urBANISMo E pLANEA-
MENTo E pArA o CArgo DE DIrEçÃo IN-
TErMÉDIA DE 2º grAu pArA A DIvISÃo DE 
AuDITorIA E QuALIDADE E CoMpoSIçÃo 
Do JÚrI DE rECruTAMENTo
EDoC/2018/76497
Foi presente o documento referido em epígra-
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fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
12, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
12.12.2018.”
Deliberação: Deliberado por maioria, 9 votos a 
favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.CDS-
-pp, aprovar a abertura de procedimento con-
cursal para nomeação de cargos de direção su-
perior para a Direção Municipal da presidência, 
de direção intermédia de 1º grau para o Depar-
tamento de urbanismo e planeamento e para o 
cargo de direção intermédia de 2º grau para a 
Divisão de Auditoria e Qualidade e composição 
do júri de recrutamento, nos termos propostos.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to à Assembleia Municipal, conforme resulta do 
nº 1 do artigo 13º da Lei 49/2012, de 29 de agos-
to.
CALENDArIZAçÃo DE vENCIMENToS pArA 
2019
EDoC/2018/74132
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
13, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
07.12.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a calendarização de vencimentos para 
2019, nos termos propostos.

DePArTAmeNTo De ASSUNToS JUrÍDICoS
proC. 997/17 Do TrIBuNAL ADMINISTrATIvo 
E FISCAL Do porTo, AuTor: ANTÓNIo Lur-
DES rIBEIro, rÉu: MuNICÍpIo DE vILA NovA 
DE gAIA
EDoC/2018/73461
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. 
20.11.2018.”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
proC. 921/18 Do TrIBuNAL ADMINISTrATIvo 
E FISCAL Do porTo, AuTor: MANuEL CA-
BrAL FErNANDES, rÉu: MuNICÍpIo DE vILA 
NovA DE gAIA, CoNTrA-INTErESSADoS: 
gAIurB, E.M. E ouTroS
EDoC/2018/73456
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. 
30.11.2018.”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
proC. 1447/17 Do TrIBuNAL ADMINISTrA-
TIvo E FISCAL Do porTo, AuTorA: Egor 
ouTSorCINg, LDA, rÉu: MuNICÍpIo DE vILA 
NovA DE gAIA
EDoC/2018/73458
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. 
30.11.2018.”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
proC. 6112/13.3 – 5º JuÍZo CÍvEL Do TrIBu-
NAL JuDICIAL DE vILA NovA DE gAIA, EX-
proprIADoS: MArIA MArgArIDA guIMA-
rÃES NICoLAu DE ALMEIDA DE oLIvEIrA 
BrANDÃo E ouTroS, EXproprIANTE: MuNI-
CÍpIo DE vILA NovA DE gAIA
EDoC/2018/73259
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. 
30.11.2018.”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
ABErTurA DE proCEDIMENTo DE ALTErA-
çÃo Ao rEguLAMENTo QuE CrIA o pro-
grAMA gAI@prENDE+
EDoC/2018/68335
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. 
07.12.2018.”
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura disse ser hábito não haver esta cobrança. 
Que se está a falar do apoio ao prolongamento 
e não das atividades curriculares. Que, de acor-
do com o que se está agora a fazer, todos os 
prolongamento poderão ser cobrado pelos va-
lores apresentados. 
A Senhora vereadora, Dra. Maria Elisa vieira da 
Silva Cidade oliveira disse que a questão foi 
analisada pelo Conselho Municipal de Educa-
ção e embora o Conselho não seja vinculativo, 
o assunto foi abordado e teve a concordância 
de todos os Srs. Diretores presentes e, agora, 
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vai-se proceder à alteração do regulamento 
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse que os escalões serão 
de 2 euros e meio, 4 euros e 6 euros por mês. 
Que o objetivo consiste em obrigar os pais a 
vincular-se ao processo, porque há uma parte 
de encarregados de educação que entendem 
que por ser gratuito, pode-se abandalhar o tra-
balho desenvolvido pelos profissionais. Que o 
montante a pagar vai ser ressarcido aos pais, 
no final ano, em cheque oferta, livros escolares 
ou material escolar, porque o objetivo não é ga-
nhar dinheiro.
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar a abertura de procedimento de 
alteração ao regulamento que cria o programa 
gai@prende+, acompanhada do respetivo pro-
jeto e nota justificativa, nos termos propostos.

DIreÇÃo mUNICIPAL De ADmINISTrAÇÃo e 
FINANÇAS

ALTErAçÃo DE ESTATuToS DA INovAgAIA
EDoC/2018/76680
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
19, apenas no original.
o Senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro disse que esta alteração ocorreu em 
Julho do ano passado e disse presumir que es-
teja relacionada com o artº 18º, aquele que per-
mite a celebração de contratos-programa. Que 
o Sr. presidente tinha dito estar previsto para 
este ano e, pessoalmente, verificou que o artigo 
18º desapareceu e foi substituído por um outro, 
o qual permite a ligação entre a Câmara e a Ino-
vagaia.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse que o ponto mais im-
portante é relativo à quota do município, isto 
é, passou-se de 36% para 83%. Que é devido à 
alteração da quota, que se passou a poder fazer 
contratos-programa com a Inovagaia, havendo, 
assim, uma tranquilidade absoluta para alicer-
çar com a Inovagaia, um desenvolvimento das 
empresas e dos Start up’s existentes em gaia.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
03.11.2018.”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.

CDS-pp, aprovar a alteração dos estatutos da 
Inovagaia, 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 A uNIÃo DE FrEguESIAS DE grIJÓ E SEr-
MoNDE pArA ApoIo FINANCEIro ÀS oBrAS 
DE rEpArAçÃo DoS TELhADoS DoS EDIFÍ-
CIoS oNDE ESTÃo INSTALADAS AS SEDES DA 
uNIÃo DE FrEguESIAS DE grIJÓ E SErMoN-
DE, No MoNTANTE gLoBAL DE 30.000,00 
(TrINTA MIL EuroS)
EDoC/2018/23516
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. 
12.12.2018.”
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 grijó e Sermonde para apoio fi-
nanceiro às obras de reparação dos telhados 
dos edifícios onde estão instaladas as sedes da 
união de Freguesias de grijó e Sermonde, no 
montante global de 30.000,00 (trinta mil eu-
ros), nos termos apresentados.
MEMorANDo DE ENTENDIMENTo A CELE-
BrAr ENTrE MIguEL NEIvA E ASSoCIADoS – 
DESIgN grÁFICo LDA, o MuNICÍpIo DE vILA 
NovA DE gAIA, A gAIurB – urBANISMo E 
hABITAçÃo, E.M. E AS ÁguAS DE gAIA, E.M. 
S.A. CoM vISTA À IMpLEMENTAçÃo Do SIS-
TEMA DE IDENTIFICAçÃo DE CorES pArA 
DALTÓNICoS E DoS DIrEIToS SoBrE A MAr-
CA CoLorADD
EDoC/2018/74223
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 Câma-
ra, para ratificação. 07.12.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, rati-
ficar o despacho do Sr. presidente que aprovou 
o memorando de entendimento a celebrar en-
tre Miguel Neiva e Associados – Design gráfico 
Lda, o Município de vila Nova de gaia, a gAIurB 
– urbanismo e habitação, E.M. e as Águas de 
gaia, E.M. S.A. com vista à implementação do 
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Sistema de Identificação de Cores para Daltóni-
cos e dos direitos sobre a marca Coloradd, nos 
termos apresentados.
CoNTrATo DE MANDATo A CELEBrAr EN-
TrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA 
E A gAIurB – urBANISMo E hABITAçÃo, 
E.M. – ESTorNo DE vErBA No vALor DE 
€301.013,65 (TrEZENToS E uM MIL E TrEZE 
EuroS E SESSENTA E CINCo CÊNTIMoS)
EDoC/2018/64896
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
22, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
11.12.2018.”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar o estorno de verba no valor de 
€301.013,65 (trezentos e um mil e treze euros 
e sessenta e cinco cêntimos), ficando retido o 
montante de €49.000,00 (quarenta e nove mil 
euros), para faturação de possíveis revisões de 
preços, nos termos propostos.
CoNTrATo INTErADMINISTrATIvo A CELE-
BrAr ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA 
DE gAIA E A uNIÃo DE FrEguESIAS DE pE-
DroSo E SEIXEZELo pArA A proMoçÃo E 
EXECuçÃo DoS TrABALhoS E oBrAS DE 
rEQuALIFICAçÃo Do MoNTE MurADo, No 
vALor DE €25.545,00 (vINTE E CINCo MIL 
QuINhENToS E QuArENTA E CINCo EuroS) 
+ IvA
EDoC/2018/74418
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
23, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
07.12.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o contrato interadministrativo a cele-
brar entre o Município de vila Nova de gaia e 
a união de Freguesias de pedroso e Seixezelo 
para a promoção e execução dos trabalhos e 
obras de requalificação do Monte Murado, no 
valor de €25.545,00 (vinte e cinco mil quinhen-
tos e quarenta e cinco euros) + IvA, nos termos 
apresentados.
CoNTrATo-progrAMA DE DESENvoLvI-
MENTo DESporTIvo A CELEBrAr ENTrE o 
MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA E o CLu-

BE DESporTIvo Do CANDAL pArA ApoIo 
FINANCEIro No âMBITo DA FASE FINAL 
DoS JogoS JuvENIS DE gAIA, No vALor DE 
€5.000,00 (CINCo MIL EuroS)
EDoC/2018/72354
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
24, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
12.12.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o contrato-programa de desenvolvi-
mento desportivo a celebrar entre o Município 
de vila Nova de gaia e o Clube Desportivo do 
Candal para apoio financeiro no âmbito da Fase 
Final dos Jogos Juvenis de gaia, no valor de 
€5.000,00 (cinco mil euros), nos termos apre-
sentados.
CoNTrATo-progrAMA A CELEBrAr EN-
TrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA E 
A gAIurB – urBANISMo E hABITAçÃo, E.M. 
TENDo EM vISTA o CABAL DESENvoLvI-
MENTo, pELA gAIurB, E.M., DoS oBJETIvoS, 
ATIvIDADES E FuNçÕES DE DESENvoLvI-
MENTo ECoNÓMICo LoCAL DECorrENTES 
DA DELEgAçÃo DE SErvIço pÚBLICo CoN-
CrETIZADA No SEu oBJETo ESTATuÁrIo, 
pArA o EXErCÍCIo FINANCEIro DE 2019, No 
MoNTANTE ANuAL DE €3.000.000,00 (TrÊS 
MILhÕES DE EuroS)
EDoC/2018/76376
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
25, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
12.12.2018.”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 
votos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/
pSD.CDS-pp, aprovar o contrato-programa 
a celebrar entre o Município de vila Nova de 
gaia e a gAIurB – urbanismo e habitação, 
E.M. tendo em vista o cabal desenvolvimento, 
pela gAIurB, E.M., dos objetivos, atividades e 
funções de desenvolvimento económico local 
decorrentes da delegação de serviço público 
concretizada no seu objeto estatuário, para o 
exercício financeiro de 2019, no montante anual 
de €3.000.000,00 (três milhões de euros), nos 
termos apresentados.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
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to a aprovação da Assembleia Municipal.
ADENDA Ao ACorDo DE CoLABorAçÃo 
A CELEBrAr ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA 
NovA DE gAIA E A ACMA - ASSoCIAçÃo CuL-
TurAL E MuSICAL DE AvINTES pArA ApoIo 
FINANCEIro ÀS oBrAS DE AMpLIAçÃo DA 
SEDE E CoNSTruçÃo Do AuDITÓrIo DA 
ACMA – ASSoCIAçÃo CuLTurAL E MuSICAL 
DE AvINTES, No vALor DE €80.000,00 (oI-
TENTA MIL EuroS)
EDoC/2018/75335
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
26, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
12.12.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a adenda ao acordo de colaboração a 
celebrar entre o Município de vila Nova de gaia 
e a ACMA - Associação Cultural e Musical de 
Avintes para apoio financeiro às obras de am-
pliação da sede e construção do auditório da 
ACMA – Associação Cultural e Musical de Avin-
tes, no valor de €80.000,00 (oitenta mil euros), 
nos termos apresentados.
rEQuALIFICAçÃo E MoDErNIZAçÃo DAS 
INSTALAçÕES DA ESCoLA BÁSICA Dr. CoS-
TA MAToS – propoSTA DE CoNTrATo ADI-
CIoNAL Nº 1
EDoC/2018/71500
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: “Aprovo. À Câma-
ra, para ratificação. 12.12.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, rati-
ficar o despacho do Sr. presidente de 12.12.2018 
que aprovou a requalificação e modernização 
das instalações da Escola Básica Dr. Costa Ma-
tos – proposta de contrato adicional nº 1, nos 
termos informados.
CoNTrATo – progrAMA DE DESENvoLvI-
MENTo DESporTIvo A CELEBrAr ENTrE o 
MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA E o FuTE-
BoL CLuBE DE gAIA pArA ApoIo FINANCEI-
ro No âMBITo DA FASE FINAL DoS JogoS 
JuvENIS DA gAIA, No vALor DE €7.300,00 
(SETE MIL E TrEZENToS EuroS)
EDoC/2018/72420
Foi presente o documento referido em epígra-

fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
28, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
12.12.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o contrato – programa de desenvolvimento 
desportivo a celebrar entre o Município de vila 
Nova de gaia e o Futebol Clube de gaia para 
apoio financeiro no âmbito da Fase Final dos 
Jogos Juvenis da gaia, no valor de €7.300,00 
(sete mil e trezentos euros), nos termos apre-
sentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA 
E A ASSoCIAçÃo JuvENTuDE EM MArChA 
DE CrESTuMA pArA ApoIo FINANCEIro À 
AQuISIçÃo DE FArDAMENTo, No MoNTAN-
TE ToTAL DE €5.000,00 (CINCo MIL EuroS)
EDoC/2018/74269
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: “Aprovo. À Câma-
ra, para ratificação. 07.12.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, rati-
ficar o despacho do Sr. presidente datado de 
07.12.2018 que aprovou o acordo de colabora-
ção a celebrar entre o Município de vila Nova de 
gaia e a Associação Juventude em marcha de 
Crestuma para apoio financeiro à aquisição de 
fardamento, no montante total de €5.000,00 
(cinco mil euros), nos termos apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA E 
A CoMISSÃo DE FESTAS Do pADroEIro DoS 
pESCADorES – ASSoCIAçÃo pArA ApoIo 
FINANCEIro ÀS FESTIvIDADES Do S. pEDro 
DA AFurADA, No vALor DE €35.000,00 
(TrINTA E CINCo MIL EuroS)
EDoC/2018/74139
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
30, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
11.12.2018.”
o Senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro disse que em junho a Câmara deu uma 
comparticipação no valor de 25.000,00 euros, 
e agora, surge um novo acordo com despesas 
não previsíveis, no valor de 35.000,00 euros, 
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pelo que, perguntou se não era suposto haver 
um orçamento inicial. 
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse que o Sr. vereador 
deve solicitar essa informação à Comissão de 
Festas. Que a Câmara tem o orçamento inicial, 
o qual é sempre previsional e, a informação que 
tem e aquilo que se pode constatar dos docu-
mentos fornecidos, houve um aumento de cus-
tos a alguns níveis e uma redução significativa 
das comparticipações.  
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o acordo de colaboração a celebrar entre o 
Município de vila Nova de gaia e a Comissão 
de Festas do padroeiro dos pescadores – Asso-
ciação para apoio financeiro às festividades do 
S. pedro da Afurada, no valor de €35.000,00 
(trinta e cinco mil euros), nos termos apresen-
tados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA 
E A FÁBrICA DA IgrEJA pAroQuIAL DA FrE-
guESIA DE CrESTuMA pArA ApoIo FINAN-
CEIro ÀS FESTAS DE 2018, No vALor DE 
€2.500,00 (DoIS MIL E QuINhENToS EuroS)
EDoC/2018/74109
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
31, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
11.12.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o acordo de colaboração a celebrar en-
tre o Município de vila Nova de gaia e a Fábrica 
da Igreja paroquial da Freguesia de Crestuma 
para apoio financeiro às Festas de 2018, no va-
lor de €2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), 
nos termos apresentados.
CoNTrATo – progrAMA A CELEBrAr EN-
TrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA E 
AS ÁguAS DE gAIA, E.M., S.A. pArA ApoIo 
FINANCEIro À proSSECuçÃo DAS ATrIBuI-
çÕES ESTATuÁrIAS DAS ÁguAS DE gAIA, 
E.M., NoMEADAMENTE A gESTÃo E EXpLo-
rAçÃo DA rEDE DE ÁguAS pLuvIAIS, No 
vALor DE €300.000,00 (TrEZENToS MIL Eu-
roS)
EDoC/2018/76351
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 

32, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
12.12.2018.”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar o contrato – programa a cele-
brar entre o Município de vila Nova de gaia e as 
Águas de gaia, E.M., S.A. para apoio financeiro 
à prossecução das atribuições estatuárias das 
Águas de gaia, E.M., nomeadamente a gestão e 
exploração da rede de águas pluviais, no valor 
de €300.000,00 (trezentos mil euros), nos ter-
mos 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 A ASSoCIAçÃo rECrEATIvA oS MArEAN-
TES Do rIo Douro pArA ApoIo A rEALIZA-
çÃo DE oBrAS NA SuA SEDE, No vALor DE 
€13.000,00 (TrEZE MIL EuroS)
EDoC/2018/51831
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
33, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
11.12.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o acordo de colaboração a celebrar en-
tre o Município de vila Nova de gaia e a Asso-
ciação recreativa os Mareantes do rio Douro 
para apoio a realização de obras na sua sede, 
no valor de €13.000,00 (treze mil euros), nos 
termos apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA 
E A ASSoCIAçÃo DE pAIS DA ESCoLA BÁSI-
CA DAS pEDrAS pArA ApoIo Ao proJETo 
“ESCoLA AMIgA DA CrIANçA”, No vALor DE 
€1.500,00 (MIL E QuINhENToS EuroS)
EDoC/2018/10991
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
34, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
12.12.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o acordo de colaboração a celebrar entre o 
Município de vila Nova de gaia e a Associação 
de pais da Escola Básica das pedras para apoio 
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ao projeto “Escola Amiga da Criança”, no valor 
de €1.500,00 (mil e quinhentos euros), nos ter-
mos apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA 
E A uN IÃo DE FrEguESIAS DE SErZEDo 
E pEroSINho pArA CoNCrETIZAçÃo DE 
ApoIoS No âMBITo SoCIAL, No vALor DE 
€15.000,00 (QuINZE MIL EuroS)
EDoC/2018/74925
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
35, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
12.12.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, rati-
ficar o acordo de colaboração a celebrar entre 
o Município de vila Nova de gaia e a união de 
Freguesias de Serzedo e perosinho para con-
cretização de apoios no âmbito social, no valor 
de €15.000,00 (quinze mil euros), nos termos 
apresentados.
proToCoLo DE CoopErAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA E 
A ASSoCIAçÃo huMANITÁrIA DoS BoMBEI-
roS voLuNTÁrIoS DA AguDA pArA ApoIo 
À rEALIZAçÃo DE oBrAS, No vALor ToTAL 
DE €15.000,00 (QuINZE MIL EuroS)
EDoC/2018/74619
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
36, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
11.12.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o protocolo de cooperação a celebrar 
entre o Município de vila Nova de gaia e a As-
sociação humanitária dos Bombeiros voluntá-
rios da Aguda para apoio à realização de obras, 
no valor total de €15.000,00 (quinze mil euros), 
nos termos apresentados.
proToCoLo DE CoopErAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA 
E A ASSoCIAçÃo huMANITÁrIA DoS BoM-
BEIroS voLuNTÁrIoS DE vALADArES pArA 
ApoIo À rEALIZAçÃo DE oBrAS, No vALor 
ToTAL DE €70.000,00 (SETENTA MIL EuroS)
EDoC/2018/75386
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: “Aprovo. À Câma-
ra, para ratificação. 12.12.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, rati-
ficar o despacho do Sr. presidente datado de 
12.12.2018 que aprovou o protocolo de coopera-
ção a celebrar entre o Município de vila Nova de 
gaia e a Associação humanitária dos Bombei-
ros voluntários de valadares para apoio à rea-
lização de obras, no valor total de €70.000,00 
(setenta mil euros), nos termos apresentados.
CoNTrATo progrAMA DE DESENvoLvI-
MENTo DESporTIvo A CELEBrAr ENTrE 
o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA E o 
SporTINg CLuBE DE CoIMBrÕES rELATI-
vo A ApoIo FINANCEIro pELA CoLABorA-
çÃo prESTADA No âMBITo DA FASE FINAL 
DoS JogoS JuvENIS DE gAIA, No vALor DE 
€7.000,00 (SETE MIL EuroS)
EDoC/2018/72349
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
38, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
12.12.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o contrato programa de desenvolvimento 
desportivo a celebrar entre o Município de vila 
Nova de gaia e o Sporting Clube de Coimbrões 
relativo a apoio financeiro pela colaboração 
prestada no âmbito da Fase Final dos Jogos Ju-
venis de gaia, no valor de €7.000,00 (sete mil 
euros), nos termos apresentados.
CoNTrATo progrAMA A CELEBrAr EN-
TrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA E 
A FuNDAçÃo pADrE LuÍS pArA DESENvoL-
vIMENTo DAS ATIvIDADES SoCIAIS E ApoIo 
Ao INvESTIMENTo, No vALor DE €15.000,00 
(QuINZE MIL EuroS)
EDoC/2018//74316
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
39, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
07.12.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o contrato programa a celebrar entre 
o Município de vila Nova de gaia e a Fundação 
padre Luís para apoio ao desenvolvimento das 
atividades sociais e apoio ao investimento, no 
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valor de €15.000,00 (quinze mil euros), nos ter-
mos apresentados.
CoNTrATo progrAMA DE DESENvoLvI-
MENTo DESporTIvo A CELEBrAr ENTrE o 
MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA E A ASSo-
CIAçÃo DESporTIvA MÓDICuS DE SANDIM 
pArA ApoIo A oBrAS DE rEpArAçÃo, MA-
NuTENçÃo E MELhorIA DE INSTALAçÕES – 
2018/2019, No vALor DE €16.600,00 (DEZAS-
SEIS MIL E SEISCENToS EuroS)
EDoC/2018//74642
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
40, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
07.12.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o contrato programa de desenvolvi-
mento desportivo a celebrar entre o Município 
de vila Nova de gaia e a Associação Desportiva 
Módicus de Sandim para apoio a obras de re-
paração, manutenção e melhoria de instalações 
– 2018/2019, no valor de €16.600,00 (dezasseis 
mil e seiscentos euros), nos termos apresenta-
dos.
ACorDo DE CoopErAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA 
E A uNIÃo DE FrEguESIAS DE SErZEDo E 
pEroSINho No âMBITo DAS oBrAS DE rE-
QuALIFICAçÃo DA ESTrADA DA rAINhA E 
ACESSoS À ZoNA INDuSTrIAL DA rAINhA, 
EM SErZEDo, 
EDoC/2018/76596
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
41, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
12.12.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, rati-
ficar o acordo de cooperação a celebrar entre 
o Município de vila Nova de gaia e a união de 
Freguesias de Serzedo e perosinho no âmbito 
das obras de requalificação da Estrada da rai-
nha e acessos à Zona Industrial da rainha, em 
Serzedo, nos termos apresentados.
ACorDo DE CoopErAçÃo A CELEBrAr EN-
TrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA E 
A JuNTA DE FrEguESIA DE AvINTES pArA 
ApoIo ÀS oBrAS DE rEQuALIFICAçÃo DoS 
ACESSoS Ao EDIFÍCIo DA JuNTA, No vALor 

ToTAL DE €12.000,00 (DoZE MIL EuroS)
EDoC/2018/76248
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
42, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
12.12.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o acordo de cooperação a celebrar en-
tre o Município de vila Nova de gaia e a Junta 
de Freguesia de Avintes para apoio às obras de 
requalificação dos acessos ao edifício da junta, 
no valor total de €12.000,00 (doze mil euros), 
nos termos apresentados.
CoNTrATo – progrAMA DE DESENvoLvI-
MENTo DESporTIvo A CELEBrAr ENTrE 
o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA E o 
KArATÉ CLuBE DE gAIA pArA AQuISIçÃo 
DE EQuIpAMENToS, No vALor ToTAL DE 
€2.500,00 (DoIS MIL E QuINhENToS EuroS)
EDoC/2018/72648
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
43, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
12.12.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o contrato – programa de desenvolvi-
mento desportivo a celebrar entre o Município 
de vila Nova de gaia e o Karaté Clube de gaia 
para aquisição de equipamentos, no valor to-
tal de €2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), 
nos termos apresentados.
ADENDA Ao CoNTrATo - progrAMA DE 
DESENvoLvIMENTo DESporTIvo A CELE-
BrAr ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA 
DE gAIA E o CLuBE DE ANDEBoL DE SÃo 
FÉLIX DA MArINhA pArA ApoIo À ForMA-
çÃo DESporTIvA 2018/2019, No vALor DE 
€16.000,00 (DEZASSEIS MIL EuroS)
EDoC/2018/75700
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
44, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
12.12.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a adenda ao contrato - programa de 
desenvolvimento desportivo a celebrar entre o 
Município de vila Nova de gaia e o Clube de 



CÂMARA MUNICIPAL

Nº 98 | dezeMbRo 2018 | boLeTIM MUNICIPAL

34

Andebol de São Félix da Marinha para apoio 
à formação desportiva 2018/2019, no valor de 
€16.000,00 (dezasseis mil euros), nos termos 
apresentados.
vALor MÁXIMo pArA AS EXISTÊNCIAS EM 
NuMErÁrIo EM CoFrE NA TESourArIA
EDoC/2018//76263
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
45, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
12.12.2018.”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar o valor de €20.000,00 (vinte 
mil euros) como valor máximo para as existên-
cias em numerário, em cofre, na tesouraria, para 
o ano de 2019, em cumprimento do disposto no 
nº 1 do artigo 40º da Norma de Controlo Inter-
no, nos termos propostos.
proCESSAMENTo DE NovAS orDENS DE pA-
gAMENTo E EMISSÃo DE NovoS ChEQuES, 
DESpESAS DE 2018 por pAgAr, CuJo pAgA-
MENTo JÁ TINhA SIDo AuTorIZADo NESSE 
ANo
EDoC/2018/76256
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
46, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
12.12.2018.”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar o processamento de novas or-
dens de pagamento e emissão de novos che-
ques, despesas de 2018 por pagar, cujo paga-
mento já tinha sido autorizado nesse ano, nos 
termos propostos.
ADJuDICAçÃo DoS LoTES 34, 35 E 36 DA 
urBANIZAçÃo DA QuINTA DA pALA A FIN-
TErNov, uNIpESSoAL, LDA pELoS vALo-
rES DE €16.000,00 (DEZASSEIS MIL Eu-
roS), €14.000,00 (CATorZE MIL EuroS) E 
12.500,00 (DoZE MIL E QuINhENToS EuroS) 
rESpETIvAMENTE
EDoC/2018/59839
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
47, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 

12.12.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a adjudicação dos lotes 34, 35 e 36 da 
urbanização da Quinta da pala a FINTErNov, 
unipessoal, Lda pelos valores de €16.000,00 
(dezasseis mil euros), €14.000,00 (catorze mil 
euros) e 12.500,00 (doze mil e quinhentos eu-
ros) respetivamente, nos termos propostos.
ADJuDICAçÃo DEFINITIvA Do LoTE Nº 39 DA 
urBANIZAçÃo DA QuINTA DA pALA A FrAN-
CISCo CoELho DA roChA MorEIrA pELo 
vALor DE €14.000,00 (CATorZE MIL EuroS)
EDoC/2018/59659
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
48, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
12.12.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a adjudicação definitiva do lote nº 39 da ur-
banização da Quinta da pala a Francisco Coe-
lho da rocha Moreira pelo valor de €14.000,00 
(catorze mil euros), nos termos propostos.
ADJuDICAçÃo DEFINITIvA Do LoTE Nº 37 DA 
urBANIZAçÃo DA QuINTA DA pALA A MA-
rIA DE FÁTIMA SoArES DA SILvA, pELo vA-
Lor DE €11.000,00 (oNZE MIL EuroS)
EDoC/2018/59804
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
49, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
12.12.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a adjudicação definitiva do lote nº 37 da ur-
banização da Quinta da pala a Maria de Fátima 
Soares da Silva, pelo valor de €11.000,00 (onze 
mil euros), nos termos propostos.
EXErCÍCIo DE DIrEITo DE prEFErÊNCIA 
rELATIvAMENTE Ao DIrEITo DE SupErFÍ-
CIE Do IMÓvEL SITo NA ruA gIL EANES Nº 
429, uNIÃo DE FrEguESIAS DE MAFAMuDE 
E vILAr Do pArAÍSo, TENDo EM CoNSIDE-
rAçÃo QuE o vALor DEFINIDo pELo rE-
QuErENTE SE CIFrA EM €110.000,00 (CENTo 
E DEZ MIL EuroS) E A DpE AprESENTA uMA 
AvALIAçÃo DE €106.000,00 (CENTo E SEIS 
MIL EuroS) pArA o DIrEITo DE SupErFÍCIE
EDoC/2018/74857
Foi presente o documento referido em epígra-
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fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
50, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
12.12.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, não 
exercer o direito de preferência relativamente 
ao direito de superfície do imóvel sito na rua 
gil Eanes nº 429, união de Freguesias de Mafa-
mude e vilar do paraíso, tendo em considera-
ção que o valor definido pelo requerente se ci-
fra em €110.000,00 (cento e dez mil euros) e a 
DpE apresenta uma avaliação de €106.000,00 
(cento e seis mil euros) para o direito de super-
fície, nos termos propostos.
rESoLuçÃo DE EXproprIAr AS pArCELAS 
NECESSÁrIAS À EXECuçÃo DA vL3 – Troço 
ENTrE A ruA DA LAvourA E A ruA Do Lou-
rEIro – FrEguESIA DA MADALENA – pro-
poSTA DE AQuISIçÃo DA pArCELA 2
EDoC/2018/28184
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
51, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
12.12.2018.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a resolução de expropriar as parcelas 
necessárias à execução da vL3 – troço entre a 
rua da Lavoura e a rua do Loureiro – Freguesia 
da Madalena – proposta de aquisição da parce-
la 2, nos termos informados.
EXTINçÃo DoS proCESSoS EXECuTIvoS 
CoM DÍvIDAS, DoS ANoS 1969 A 2007, por 
prESCrIçÃo
EDoC/2018/76429
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
52, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
12.12.2018.”
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse que consiste declarar 
prescritas as dívidas ao Município, que estavam 
contabilizadas desde 1969 até 2007, estando a 
onerar a sua conta, fazendo-se assim uma lim-
peza daquilo que legalmente já não se pode co-
brar, por prescrição. 
o Senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro disse tratar-se de verbas que prescre-
veram e que estariam previstas ao longo dos 

anos, pelo que, não irá influenciar negativamen-
te as contas do Município, em termos de receita.
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar a extinção dos processos exe-
cutivos com dívidas, dos anos 1969 a 2007, por 
prescrição, nos termos informados.
pEDIDo DE pAgAMENTo EM DuAS ou TrÊS 
prESTAçÕES por SErvIçoS prESTADoS pE-
LoS BoMBEIroS SApADorES DE vILA NovA 
DE gAIA, SoLICITADo por ANTÓNIo ALBEr-
To vILA NovA FErNANDES
EDoC/2018/74118
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
53, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
11.12.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pagamento da taxa referente ao ser-
viço de lavagem de pavimento, prestado pelos 
Bombeiros Sapadores e proteção Civil, em três 
prestações, sendo as duas primeiras de valores 
de €54,50 e a terceira prestação no valor de 
€53,19, acrescidas de juros, solicitado por An-
tónio Alberto vila Nova Fernandes, nos termos 
informados e regulamentares.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DAS 
TAXAS DE INSTALAçÃo DE rECINTo ITI-
NErANTE E IMprovISADo, No vALor DE 
€86,36 (oITENTA E SEIS EuroS E TrINTA E 
SEIS CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA gLoBAL 
NoTÍCIAS – MEDIA group, S.A.
EDoC/201873690
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
54, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
11.12.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento de 
taxas relativas à instalação de recinto itineran-
te e improvisado, no valor de €86,36 (oitenta e 
seis euros e trinta e seis cêntimos), solicitado 
pela global Notícias – Media group, S.A., nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS Mu-
NICIpAIS, No vALor €154,50 (CENTo E CIN-
QuENTA E QuATro EuroS E CINQuENTA 
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CÊNTIMoS), pArA DESLoCAçÃo A BrAgA, 
No DIA 20 DE NovEMBro DE 2018, SoLICI-
TADo pELA ASSoCIAçÃo CuLTurAL E MuSI-
CAL DE AvINTES
EDoC/2018/70766
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
55, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
30.11.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor de €154,50 (cento e cin-
quenta e quatro euros e cinquenta cêntimos), 
ou seja, €108,15 (cento e oito euros e quinze 
cêntimos), para deslocação a Braga, no dia 20 
de novembro de 2018, solicitado pela Associa-
ção Cultural e Musical de Avintes, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €61,77 (SESSENTA E uM 
EuroS E SETENTA E SETE CÊNTIMoS), pArA 
DESLoCAçÃo À ESTAçÃo LITorAL DA Agu-
DA, No DIA 20 DE NovEMBro DE 2018, So-
LICITADo pELo AgrupAMENTo DE ESCoLAS 
SoArES DoS rEIS
EDoC/2018/70445
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
56, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
30.11.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor de €61,77 (sessenta e um euros e se-
tenta e sete cêntimos), para deslocação à Es-
tação Litoral da Aguda, no dia 20 de novembro 
de 2018, solicitado pelo Agrupamento de Esco-
las Soares dos reis, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €72,56 (SETENTA E DoIS 
EuroS E CINQuENTA E SEIS CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo Ao porTo, No DIA 22 
DE NovEMBro DE 2018, SoLICITADo pELA 
ASSoCIAçÃo DE pAIS DA ESCoLA EB1/JI DA 
porTELINhA

EDoC/2018/71121
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
57, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
30.11.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor de €72,56 (setenta e dois euros e cin-
quenta e seis cêntimos), para deslocação ao 
porto, no dia 22 de novembro de 2018, solicita-
do pela Associação de pais da Escola EB1/JI da 
portelinha, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €64,83 (SESSENTA E QuA-
Tro EuroS E oITENTA E TrÊS CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo À BIBLIoTECA MuNICI-
pAL DE gAIA, No DIA 21 DE NovEMBro DE 
2018, SoLICITADo pELA ESCoLA EB1/JI DE 
ArNELAS
EDoC/2018/70866
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
58, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
30.11.2018”
Deliberação: Deliberado por por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor de €64,83 (sessenta e quatro euros 
e oitenta e três cêntimos), para deslocação à 
Biblioteca Municipal de gaia, no dia 21 de no-
vembro de 2018, solicitado pela Escola EB1/JI 
de Arnelas, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €76,18 (SETENTA E SEIS 
EuroS E DEZoITo CÊNTIMoS), pArA DESLo-
CAçÃo Ao porTo, No DIA 19 DE NovEMBro 
DE 2018, SoLICITADo pELA ESCoLA EB1/JI DE 
CABANÕES
EDoC/2018/70175
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
59, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
30.11.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
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aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor de €76,18 (setenta e seis euros e dezoi-
to cêntimos), para deslocação ao porto, no dia 
19 de novembro de 2018, solicitado pela Escola 
EB1/JI de Cabanões, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS Mu-
NICIpAIS, No vALor €723,77 (SETECENToS 
E vINTE E TrÊS EuroS E SETENTA E SETE 
CÊNTIMoS), pArA DESLoCAçÃo A LISBoA, 
No DIA 01 DE DEZEMBro DE 2018, SoLICITA-
Do pELA SoCIEDADE MuSICAL 1º DE AgoSTo
EDoC/2018/73776
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
60, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
11.12.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor de €723,77 (setecen-
tos e vinte e três euros e setenta e sete cênti-
mos), ou seja, o valor de €506,64 (quinhentos 
e seis euros e sessenta e quatro cêntimos), para 
deslocação a Lisboa, no dia 01 de dezembro de 
2018, solicitado pela Sociedade Musical 1º de 
Agosto, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor €801,41 (oIToCENToS E 
uM EuroS E QuArENTA E uM CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo A LISBoA, No DIA 01 DE 
DEZEMBro DE 2018, SoLICITADo pELA So-
CIEDADE FILArMÓNICA DE CrESTuMA
EDoC/2018/73762
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
61, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
12.12.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor de €801,41 (oitocentos 
e um euros e quarenta e um cêntimos), ou seja, 
o valor de €560,99 (quinhentos e sessenta eu-
ros e noventa e nove cêntimos), para desloca-
ção a Lisboa, no dia 01 de dezembro de 2018, 

solicitado pela Sociedade Filarmónica de Cres-
tuma, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor €195,32 (CENTo E NovENTA 
E CINCo EuroS E TrINTA E DoIS CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo A SANTA MArIA DA FEI-
rA, No DIA 01 DE DEZEMBro DE 2018, SoLI-
CITADo pELA BANDA MuSICAL LEvErENSE
EDoC/2018/73752
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
62, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
12.12.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor de €195,32 (cento e no-
venta e cinco euros e trinta e dois cêntimos), ou 
seja, o valor de €136,72 (cento e trinta e seis eu-
ros e setenta e dois cêntimos), para deslocação 
a Santa Maria da Feira, no dia 01 de dezembro 
de 2018, solicitado pela Banda Musical Leveren-
se, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor €45,09 (QuArENTA E CINCo 
EuroS E NovE CÊNTIMoS), pArA DESLoCA-
çÃo Ao LITorAL DE LAvADorES/AFurADA, 
No DIA 23 DE NovEMBro DE 2018, SoLICI-
TADo pELA ESCoLA SECuNDÁrIA ANTÓNIo 
SÉrgIo
EDoC/2018/71486
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
63, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
07.12.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor de €45,09 (quarenta e cinco euros e 
nove cêntimos), para deslocação ao Litoral de 
Lavadores/Afurada, no dia 23 de novembro de 
2018, solicitado pela Escola Secundária António 
Sérgio, nos termos informados.
pEDIDo DE ISENçÃo DE pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS pArA DESLoCAçÃo A LouSADA No 
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DIA 21.11.2018, No vALor DE €164,99 (CENTo 
E SESSENTA E QuATro EuroS E NovENTA E 
NovE CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA ESCo-
LA BÁSICA ADrIANo CorrEIA DE oLIvEIrA 
EDoC/2018/70894
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
64, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
07.12.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
para deslocação a Lousada no dia 21.11.2018, no 
valor de €164,99 (cento e sessenta e quatro eu-
ros e noventa e nove cêntimos), solicitado pela 
Escola Básica Adriano Correia de oliveira, nos 
termos informados.
pEDIDo DE ISENçÃo DE pAgAMENTo DE 
TAXAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS pArA DESLoCAçÃo A SErrALvES 
No DIA 26.11.2018, No vALor DE €52,81 (CIN-
QuENTA E DoIS EuroS E oITENTA E uM CÊN-
TIMoS), SoLICITADo pELA ESCoLA BÁSICA 
Dr. CoSTA MAToS 
EDoC/2018/71841
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
65, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
07.12.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
para deslocação a Serralves no dia 26.11.2018, 
no valor de €52,81 (cinquenta e dois euros e 
oitenta e um cêntimos), solicitado pela Escola 
Básica Dr. Costa Matos, nos termos informados.
pEDIDo DE ISENçÃo DE pAgAMENTo DE TA-
XAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS pArA DESLoCAçÃo À ESTAçÃo LITo-
rAL DA AguDA No DIA 28.11.2018, No vALor 
DE €60,05 (SESSENTA EuroS E CINCo CÊN-
TIMoS), SoLICITADo pELA ESCoLA BÁSICA 
SoArES DoS rEIS 
EDoC/2018/72542
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
66, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 

07.12.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
para deslocação à Estação Litoral da Aguda 
no dia 28.11.2018, no valor de €60,05 (sessenta 
euros e cinco cêntimos), solicitado pela Escola 
Básica Soares dos reis, nos termos informados.
pEDIDo DE ISENçÃo DE pAgAMENTo DE TA-
XAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS pArA DESLoCAçÃo A ESpINho No DIA 
27.11.2018, No vALor DE €68,45 (SESSENTA E 
oITo EuroS E QuArENTA E CINCo CÊNTI-
MoS), SoLICITADo pELA CrEChE E JArDIM 
DE INFâNCIA Do TorNE
EDoC/2018/72165
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
67, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
07.12.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
para deslocação a Espinho no dia 27.11.2018, no 
valor de €68,45 (sessenta e oito euros e qua-
renta e cinco cêntimos), solicitado pela Creche 
e Jardim de Infância do Torne, nos termos in-
formados.
pEDIDo DE ISENçÃo DE pAgAMENTo DE TA-
XAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS pArA DESLoCAçÃo À BIBLIoTECA Mu-
NICIpAL DE gAIA No DIA 20 DE NovEMBro 
2018, No vALor DE €76,86 (SETENTA E SEIS 
EuroS E oITENTA E SEIS CÊNTIMoS), SoLI-
CITADo pELA ASSoCIAçÃo DE pAIS DA ES-
CoLA BÁSICA DA IgrEJA E LAvADorES DE 
oLIvAL 
EDoC/2018/70467
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
68, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
07.12.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
para deslocação à Biblioteca Municipal de gia 
no dia 20 de novembro 2018, no valor de €76,86 
(setenta e seis euros e oitenta e seis cêntimos), 
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solicitado pela Associação de pais da Escola 
Básica da Igreja e Lavadores de olival, nos ter-
mos informados.
pEDIDo DE ISENçÃo DE pAgAMENTo DE TA-
XAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS pArA DESLoCAçÃo À BIBLIoTECA Mu-
NICIpAL DE gAIA No DIA 23 DE NovEMBro 
2018, No vALor DE €51,96 (CINQuENTA E uM 
EuroS E NovENTA E SEIS CÊNTIMoS), SoLI-
CITADo pELA ESCoLA EB1 Do MANINho 
EDoC/2018/71474
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
69, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
07.12.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
para deslocação à Biblioteca Municipal de gaia 
no dia 23 de novembro 2018, no valor de €51,96 
(cinquenta e um euros e noventa e seis cênti-
mos), solicitado pela Escola EB1 do Maninho, 
nos termos informados.
pEDIDo DE CEDÊNCIA Do AuDITÓrIo DA AS-
SEMBLEIA MuNICIpAL, No vALor DE €264,78 
(DuZENToS E SESSENTA E QuATro EuroS 
E SETENTA E oITo CÊNTIMoS), SoLICITADo 
por TAXISCoopE
EDoC/2018/73799
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
70, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
07.12.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela cedência do auditório da Assem-
bleia Municipal, no valor de €264,78 (duzentos 
e sessenta e quatro euros e setenta e oito cênti-
mos), solicitado por TAXISCoopE, nos termos 
informados.
pEDIDo DE CEDÊNCIA Do AuDITÓrIo DA AS-
SEMBLEIA MuNICIpAL, No vALor DE €235,36 
(DuZENToS E TrINTA E CINCo EuroS E 
TrINTA E SEIS CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA 
AppACDM DE vILA NovA DE gAIA
EDoC/2018/73798
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 

71, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
07.12.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela cedência do auditório da Assem-
bleia Municipal, no valor de €235,36 (duzentos 
e trinta e cinco euros e trinta e seis cêntimos), 
solicitado pela AppACDM de vila Nova de gaia, 
nos termos informados.

DIreÇÃo mUNICIPAL De INFrAeSTrUTUrAS 
e eSPAÇoS PÚbLICoS

pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA INTErrupçÃo DE TrâNSITo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo Do EvENTo “pro-
CISSÕES EM hoNrA DA NoSSA SENhorA 
Do roSÁrIo”, rEALIZADo NoS DIAS 06 E 07 
DE ouTuBro DE 2018, No vALor ToTAL DE 
€834,40 (oIToCENToS E TrINTA E QuATro 
EuroS E QuArENTA CÊNTIMoS), SoLICITA-
Do pELA FÁBrICA DA IgrEJA pAroQuIAL 
DE vILAr DE ANDorINho
EDoC/2018/60323
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
72, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
26.10.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pela interrupção de trânsito, relativa à 
realização do evento “procissões em honra da 
Nossa Senhora do rosário”, realizado nos dias 
06 e 07 de outubro de 2018, no valor total de 
€834,40 (oitocentos e trinta e quatro euros e 
quarenta cêntimos), solicitado pela Fábrica da 
Igreja paroquial de vilar de Andorinho, nos ter-
mos informados.
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo NA IN-
TErSEçÃo DA ruA NovA DAS ChIEIrAS CoM 
A TrAvESSA DAS ChIEIrAS – FrEguESIA DE 
CANIDELo
EDoC/2018/66314
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 Câmara. 
12.12.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
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aprovar a postura municipal de trânsito na in-
terseção da rua Nova das Chieiras com a Tra-
vessa das Chieiras – freguesia de Canidelo, nos 
termos informados.
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo pArA A 
ruA ANTÓNIo SÉrgIo NA uNIÃo DE FrE-
guESIAS DE MAFAMuDE E vILAr Do pArAI-
So
EDoC/2018/48842
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
74, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
12.12.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a postura municipal de trânsito para a 
rua António Sérgio, na união de Freguesias de 
Mafamude e vilar do paraíso, nos termos infor-
mados.
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo ENTrE A 
AvENIDA EugÉNIo DE ANDrADE E A ruA Do 
TALho, FrEguESIA DA MADALENA
EDoC/2018/63053
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
75, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
12.12.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a postura municipal de trânsito entre a 
Avenida Eugénio de Andrade e a rua do Talho, 
freguesia da Madalena, nos termos informados.
propoSTA DE ATrIBuIçÃo DE DESIgNAçÃo 
TopoNÍMICA DE ArruAMENTo CoM INÍCIo 
NA ruA rAIMuNDo CArvALho E TÉrMINo 
NA AvENIDA D. JoÃo II, DA uNIÃo DE FrE-
guESIAS DE MAFAMuDE E vILAr Do pArAÍ-
So, CoM o NoME DE “AvENIDA pADrE Jor-
gE DuArTE”
EDoC/2018/64748
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
76, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
12.12.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a designação toponímica de arruamen-
to com início na rua raimundo de Carvalho e 
término na Avenida D. João II, da união de Fre-
guesias de Mafamude e vilar do paraíso, com 

o nome de “Avenida padre Jorge Duarte”, nos 
termos informados.
CoNCurSo pÚBLICo pArA A CELEBrAçÃo 
DE ACorDoS – QuADro SINguLArES pArA 
A rEALIZAçÃo DE oBrAS NA vIA pÚBLICA – 
DECISÃo DE CoNTrATAr, AprovAçÃo DAS 
pEçAS DE proCEDIMENTo E DEMAIS ELE-
MENToS
EDoC/2018/76145
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
77, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
12.12.2018”
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues disse que, a propósito de 
uma proposta feita pela Senhora Diretora Muni-
cipal, o Município realizará no início do próximo 
ano ou no final do presente, uma reunião com 
os Senhores vereadores, onde será feita uma 
pequena formação para todos, com esclareci-
mentos sobre os acordos quadro e para perce-
ção do que significam os ajustes diretos neste 
contexto. 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a abertura do procedimento “Concur-
so público para celebração de Acordos-Quadro 
Singulares para a realização de obras na via 
pública”, as peças de procedimento e demais 
elementos, nos termos informados.
EMprEITADA DE CoNSTruçÃo Do pAvILhÃo 
MuNICIpAL DE CANIDELo – AprovAçÃo Do 
pLANo DE TrABALhoS DETALhADo, pLANo 
DE pAgAMENToS E pLANo DE EQuIpAMEN-
ToS - rEprogrAMAçÃo FINANCEIrA
EDoC/2018/23267
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
78, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
21.11.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o plano de trabalhos detalhado, o pla-
no de pagamentos e o plano de equipamentos, 
referentes à empreitada de “Construção do pa-
vilhão Municipal de Canidelo”, nos termos infor-
mados.
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DIreÇÃo mUNICIPAL PArA A INCLUSÃo 
SoCIAL

ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA 
E A JuNTA DE FrEguESIA DE CANELAS pArA 
ApoIo FINANCEIro NA CoNCrETIZAçÃo DE 
ApoIoS No âMBITo SoCIAL, DIrECIoNADoS 
pArA A popuLAçÃo MAIS IDoSA, NoMEA-
DAMENTE No ApoIo AoS SErvIçoS DE SAÚ-
DE, TrANSporTE E ENTrEgA DE BENS ALI-
MENTArES, No vALor ToTAL DE €7.500,00 
(SETE MIL E QuINhENToS EuroS)
EDoC/2018/74921
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
79, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
12.12.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de Colaboração a celebrar 
entre o Município de vila Nova de gaia e a Junta 
de Freguesia de Canelas, para apoio financeiro 
na concretização de apoios no âmbito social, 
direcionados para a população mais idosa, no-
meadamente no apoio aos serviços de saúde, 
transporte e entrega de bens alimentares, no 
valor total de €7.500,00 (sete mil e quinhentos 
euros), nos termos apresentados.
CoNTrATo – progrAMA A CELEBrAr EN-
TrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA E A 
ASSoCIAçÃo DE SoCorroS MÚTuoS NoS-
SA SENhorA DA ESpErANçA DE SANDIM E 
FrEguESIAS CIrCuNvIZINhAS pArA ApoIo 
FINANCEIro Ao INvESTIMENTo, No MoN-
TANTE ToTAL DE €20.000,00 (vINTE MIL Eu-
roS)
EDoC/2018/74305
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
80, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
07.12.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Contrato – programa a celebrar en-
tre o Município de vila Nova de gaia e a Asso-
ciação de Socorros Mútuos Nossa Senhora da 
Esperança de Sandim e Freguesias Circunvizi-
nhas, para apoio financeiro ao investimento, no 
montante total de €20.000,00 (vinte mil eu-
ros), nos termos apresentados.

CoNTrATo DE pATroCÍNIo DESporTIvo 
A CELEBrAr ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA 
NovA DE gAIA E o CLuBE DESporTIvo E 
CuLTurAL DA AppACDM pArA ApoIo FINAN-
CEIro À pArTICIpAçÃo No “XI TorNEIro 
INTErNACIoNAL DE FuTEBoL ADApTADo – 
ALBuFEIrA 2018”, No vALor DE €1.350,00 
(MIL TrEZENToS E CINQuENTA EuroS)
EDoC/2018/62249
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
81, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
07.12.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Contrato de patrocínio Desportivo a cele-
brar entre o Município de vila Nova de gaia e o 
Clube Desportivo e Cultural da AppACDM, para 
apoio financeiro à participação no “XI Torneiro 
Internacional de Futebol Adaptado – Albufeira 
2018”, no valor de €1.350,00 (mil trezentos e 
cinquenta euros), nos termos apresentados.
CoNTrATo-progrAMA DE DESENvoLvI-
MENTo DESporTIvo 2018 A CELEBrAr EN-
TrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA E 
A ASSoCIAçÃo CuLTurAL E DESporTIvA DE 
guLpILhArES – hÓQuEI 1944 pArA ApoIo 
FINANCEIro No âMBITo DA proMoçÃo, 
DINAMIZAçÃo E DESENvoLvIMENTo INTE-
grADo NA prÁTICA DA MoDALIDADE DES-
porTIvA DE pATINAgEM, NoMEADAMENTE 
ATrAvÉS DAS ATIvIDADES DESENvoLvIDAS 
pELA ESCoLA MuNICIpAL DE pATINAgEM DE 
vILA NovA DE gAIA, pArA A ÉpoCA DES-
porTIvA DE 2018-2019, No vALor ToTAL DE 
€12.600,00 (DoZE MIL E SEISCENToS EuroS)
EDoC/2018/75789
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
82, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
11.12.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Contrato–programa de Desenvolvimento 
Desportivo 2018 a celebrar entre o Município 
de vila Nova de gaia e a Associação Cultural e 
Desportiva de gulpilhares – hóquei 1944, para 
apoio financeiro no âmbito da promoção, dina-
mização e desenvolvimento integrado na prá-
tica da modalidade desportiva de patinagem, 
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nomeadamente através das atividades desen-
volvidas pela Escola Municipal de patinagem de 
vila Nova de gaia, para a época desportiva de 
2018-2019, no valor total de €12.600,00 (doze 
mil e seiscentos euros), nos termos apresenta-
dos.
proToCoLo DE FINANCIAMENTo DE ApE-
TrEChAMENTo E DESENvoLvIMENTo DES-
porTIvo Do CENTro DE ALTo rENDIMENTo 
DE vILA NovA DE gAIA A ouTorgAr CoM A 
FuNDAçÃo DE DESporTo
EDoC/2018/73994
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: “Aprovo. À Câma-
ra, para ratificação. 07.12.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, ra-
tificar o despacho do Sr. presidente datado 
de 07.12.2018, que aprovou o protocolo de Fi-
nanciamento de Apetrechamento e Desenvol-
vimento Desportivo do Centro de Alto rendi-
mento de vila Nova de gaia entre a Fundação 
do Desporto e o Município de vila Nova de gaia, 
nos termos apresentados.
proToCoLo/ACorDo DE pArCErIA A CELE-
BrAr ENTrE o MuNICÍpIo DE MAToSINhoS, 
o MuNICÍpIo DE CABECEIrAS DE BASTo, o 
MuNICÍpIo DE FAFE, o MuNICÍpIo DE Lou-
SADA, o MuNICÍpIo DE MoNDIM DE BASTo, 
o MuNICÍpIo DE pArEDES, o MuNICÍpIo DE 
vIEIrA Do MINho, MuNICÍpIo DE AMArANTE 
E o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA pArA 
A rEALIZAçÃo Do rALLY DE porTugAL – 
EDIçÃo DE 2019
EDoC/2018/76077
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
84, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
12.12.2018”
o Senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro disse que cada concelho tem compar-
ticipações diferenciadas, pelo que, pensa que 
essa situação deve-se ao maior ou menor en-
volvimento. 
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues confirmou.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o protocolo/Acordo de parceria a celebrar 

entre o Município de Matosinhos, o Município 
de Cabeceiras de Basto, o Município de Fafe, o 
Município de Lousada, o Município de Mondim 
de Basto, o Município de paredes, o Município 
de vieira do Minho, o Município de Amarante e 
o Município de vila Nova de gaia, para a realiza-
ção do Rally de Portugal – Edição de 2019, nos 
termos apresentados.
ANuLAçÃo DE FATurAS rEMETIDAS À AS-
SoCIAçÃo CuLTurAL E rECrEATIvA DE 
guLpILhArES, CorrESpoNDENTES À uTILI-
ZAçÃo Do pAvILhÃo MuNICIpAL DE guLpI-
LhArES ATÉ MAIo DE 2015, No vALor ToTAL 
DE €17.066,97 (DEZASSETE MIL E SESSENTA 
E SEIS EuroS E NovENTA E SETE CÊNTIMoS) 
E AprovAçÃo Do pLANo DE pAgAMENToS 
DAS FATurAS EM ATrASo, No vALor DE 
€18.811,36 (DEZoITo MIL oIToCENToS E oNZE 
EuroS E TrINTA E SEIS CÊNTIMoS), A LIQuI-
DAr EM prESTAçÕES MENSAIS SuCESSIvAS, 
CuJo vALor NÃo uLTrApASSE oS €500,00 
(QuINhENToS EuroS)
EDoC/2018/75731
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
85, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
12.12.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, anu-
lar as faturas remetidas à Associação Cultural 
e recreativa de gulpilhares, correspondentes 
à utilização do pavilhão Municipal de gulpilha-
res, até maio de 2015, no valor de €17.066,97 
e aprovar o plano de pagamentos das faturas 
em atraso, no valor de €18.811,36, a liquidar 
em prestações mensais sucessivas, cujo valor 
não ultrapasse os €500,00 mensais, pelo que, 
quando o valor das faturas a regularizar for de 
montante superior a €500,00, a prestação pos-
sa não ser sucessiva, nos termos informados.
pEDIDo DE DEvoLuçÃo DA TAXA DE INSCrI-
çÃo E MENSALIDADE No vALor DE €22,50, 
À uTENTE DA pISCINA MuNICIpAL MArAvE-
DI, ANA rITA MENDES SANToS
EDoC/2018/56583
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
86, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
11.12.2018”
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Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de devolução da taxa de inscrição 
e mensalidade, no valor de €22,50, à utente da 
piscina Municipal Maravedi, Ana rita Mendes 
Santos, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA uTILIZAçÃo DAS pISCINAS Mu-
NICIpAIS DE vILA NovA DE gAIA, No rEgI-
ME DE BANhoS LIvrES, SoLICITADo pELoS 
BoMBEIroS voLuNTÁrIoS DoS CArvA-
LhoS, No vALor DE €2.640,00 (DoIS MIL 
SEISCENToS E QuArENTA EuroS), pArA o 
ANo LETIvo DE 2018/2019 
EDoC/2018/65205
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
87, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
11.12.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela utilização das piscinas municipais 
de vila Nova de gaia, no regime de banhos li-
vres, solicitado pelos Bombeiros voluntários 
dos Carvalhos, no valor de €2.640,00 (dois mil 
seiscentos e quarenta euros), para o ano letivo 
de 2018/2019, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA uTILIZAçÃo DA pISCINA MuNI-
CIpAL DA grANJA, No rEgIME DE BANhoS 
LIvrES, SoLICITADo pELoS BoMBEIroS 
voLuNTÁrIoS DA AguDA, No vALor DE 
€1.350,00 (MIL TrEZENToS E CINQuENTA Eu-
roS), ATÉ Ao FINAL DE JuLho DE 2019
EDoC/2018/65221
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
88, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
11.12.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela utilização da piscina municipal da 
granja, no regime de banhos livres, solicitado 
pelos Bombeiros voluntários da Aguda, no va-
lor de €1.350,00 (mil trezentos e cinquenta eu-
ros), até ao final de julho de 2019, nos termos 
informados.
Saiu da reunião o Senhor vereador, Dr. Elísio 
Ferreira pinto.

pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA uTILIZAçÃo DA pISCINA Mu-
NICIpAL DE vILA D’ESTE, SoLICITADo pELo 
CENTro SoCIAL DE SÃo pEDro DE vILAr 
Do pArAÍSo, No vALor DE €8.337,75 (oITo 
MIL TrEZENToS E TrINTA E SETE EuroS E 
SETENTA E CINCo CÊNTIMoS), pArA o ANo 
LETIvo DE 2018/2019 
EDoC/2018/64481
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
89, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
11.12.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela utilização da piscina municipal de 
vila d’Este, no valor de €8.337,75 (oito mil tre-
zentos e trinta e sete euros e setenta e cinco 
cêntimos), para o ano letivo de 2018/2019, soli-
citado pelo Centro Social de São pedro de vilar 
do paraíso, nos termos informados.
Entrou na reunião o Senhor vereador, Dr. Elísio 
Ferreira pinto.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA uTILIZAçÃo DA pISCINA Mu-
NICIpAL DE vILA D’ESTE, SoLICITADo pELA 
ASSoCIAçÃo proTETorA DA CrIANçA, No 
vALor DE €562,50 (QuINhENToS E SESSEN-
TA E DoIS EuroS E CINQuENTA CÊNTIMoS), 
pArA o ANo LETIvo DE 2018/2019 
EDoC/2018/58197
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
90, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
11.12.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela utilização da piscina municipal de 
vila d’Este, no valor de €562,50 (quinhentos e 
sessenta e dois euros e cinquenta cêntimos), 
para o ano letivo de 2018/2019, solicitado pela 
Associação protetora da Criança, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA uTILIZAçÃo DA pISCINA Mu-
NICIpAL DE vILA D’ESTE, SoLICITADo pELA 
ASSoCIAçÃo CoNSELho DE SÉNIorES DA 
ASSoCIAçÃo DE proprIETÁrIoS DA ur-
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BANIZAçÃo DE vILA D’ESTE, No vALor DE 
€1.181,25 (MIL CENTo E oITENTA E uM EuroS 
E vINTE E CINCo CÊNTIMoS), pArA o ANo 
LETIvo DE 2018/2019 
EDoC/2018/57248
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
91, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
11.12.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela utilização da piscina municipal de 
vila d’Este, no valor de €1.181,25 (mil cento e oi-
tenta e um euros e vinte e cinco cêntimos), para 
o ano letivo de 2018/2019, solicitado pela As-
sociação Conselho de Séniores da Associação 
de proprietários da urbanização de vila d’Este, 
nos termos informados.
Saiu da reunião o Senhor vereador, Eng.º patro-
cínio Miguel vieira de Azevedo.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS pELA uTILIZAçÃo DAS pISCINA Mu-
NICIpAL DE LEvEr, SoLICITADo pELo gru-
po oLIvAL SoCIAL – ASSoCIAçÃo pArA o 
DESENvoLvIMENTo DE oLIvAL, No vALor 
DE €1.350,00 (MIL TrEZENToS E CINQuENTA 
EuroS), pArA o ANo LETIvo DE 2018/2019 
EDoC/2018/57758
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
92, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
11.12.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
de taxas pela utilização da piscina municipal 
de Lever, no valor de €1.350,00 (mil trezen-
tos e cinquenta euros), para o ano letivo de 
2018/2019, solicitado pelo grupo olival Social 
– Associação para o Desenvolvimento de olival, 
nos termos informados.
Entrou na reunião o Senhor vereador, Eng.º pa-
trocínio Miguel vieira de Azevedo.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS por ATIvIDADES DIvErSAS, 
SoLICITADo pELo CLuBE AuToMÓvEL DE 
SANTo TIrSo pArA A rEALIZAçÃo DESpor-
TIvA rALLYSpIrIT 2018 
EDoC/2018/62598

Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
93, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
07.12.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa em 70% do pa-
gamento de taxas devidas por atividades diver-
sas, solicitado pelo Clube Automóvel de Santo 
Tirso, para a realização de uma prova desporti-
va intermunicipal “rALLYSpIrIT 2018”, nos ter-
mos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DA 
TAXA MuNICIpAL DEvIDA pELo LICENCIA-
MENTo DA oCupAçÃo DA vIA pÚBLICA pArA 
A rEALIZAçÃo DE uM DESFILE DE pAIS NA-
TAL, rEALIZADo No DIA 11 DE DEZEMBro DE 
2018, No MoNTANTE DE €40,00 (QuArEN-
TA EuroS), SoLICITADo pELA ASSoCIAçÃo 
prÓ-INFâNCIA DE pEDroSo
EDoC/2018/72640
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
94, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
07.12.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa municipal devida pelo licenciamento 
da ocupação da via pública, para a realização 
de um Desfile de pais Natal, realizado no dia 11 
de dezembro de 2018, no montante de €40,00 
(quarenta euros), solicitado pela Associação 
pró-Infância de pedroso, nos termos informa-
dos.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DA 
TAXA MuNICIpAL DEvIDA pELo LICENCIA-
MENTo DA oCupAçÃo DA vIA pÚBLICA 
pArA A rEALIZAçÃo DA FESTA EM hoNrA 
DE S. MArTINho, rEALIZADo NoS DIAS 08 
E 14 DE DEZEMBro DE 2018, No MoNTANTE 
DE €40,00 (QuArENTA EuroS), SoLICITA-
Do pELA uNIÃo DE FrEguESIAS DE SANDIM, 
oLIvAL, LEvEr E CrESTuMA
EDoC/2018/55623
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 Câmara. 
07.12.2018”
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Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa em 70% do pagamen-
to da taxa municipal devida pelo licenciamento 
da ocupação da via pública, para a realização 
da Festa em honra de S. Martinho, realizado nos 
dias 08 e 14 de dezembro de 2018, no montan-
te de €40,00 (quarenta euros), solicitado pela 
união de Freguesias de Sandim, olival, Lever e 
Crestuma, nos termos informados.
rEEMBoLSo Do vALor DA rENovAçÃo DE 
INSCrIçÃo E MENSALIDADE, No MoNTANTE 
DE €17.50 (DEZASSETE EuroS E CINQuENTA 
CÊNTIMoS) À uTENTE DA pISCINA MuNICI-
pAL DE MArAvEDI CLArA rAQuEL ALMEIDA 
SouSA MorATo
EDoC/2018/59085
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
96, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
11.12.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o reembolso do valor da renovação 
de inscrição e mensalidade, no montante de 
€17.50 (dezassete euros e cinquenta cêntimos), 
à utente da piscina municipal de Maravedi, Cla-
ra raquel Almeida Sousa Morato, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXA MuNICIpAL DE urBANIZAçÃo, TAXA 
DE EMISSÃo Do ALvArÁ, TAXA DE CoM-
pENSAçÃo E vALor rELATIvo À puBLICA-
çÃo Do AvISo Do ALvArÁ DE LoTEAMENTo 
ATrAvÉS DA CoMuNICAçÃo SoCIAL, No vA-
Lor gLoBAL DE €1.331,63 (MIL TrEZENToS 
E TrINTA E uM EuroS E SESSENTA E TrÊS 
CÊNTIMoS), proC. 2755/15 – pL – FrEguE-
SIA DE CANELAS, SoLICITADo por rICArDo 
JoAQuIM BrAgA DA SILvA
EDoC/2018/71997
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
97, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
30.11.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa em 50% do pa-
gamento de Taxa Municipal de urbanização, 
Taxa de Emissão do Alvará, Taxa de Compen-
sação e valor relativo à publicação do aviso do 

Alvará de Loteamento através da comunicação 
social, no valor global de €1.331,63 (mil trezen-
tos e trinta e um euros e sessenta e três cênti-
mos), proc. 2755/15 – pL – freguesia de Canelas, 
solicitado por ricardo Joaquim Braga da Silva, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXA MuNICIpAL DE urBANIZAçÃo, TAXA 
DE CoMpENSAçÃo urBANÍSTICA E EMISSÃo 
Do ALvArÁ, No vALor DE €1.086,26 (MIL E 
oITENTA E SEIS EuroS E vINTE E SEIS CÊNTI-
MoS), proC. 3942/17, SoLICITADo por hEN-
rIQuE vALDEMAr DA SILvA roChA
EDoC/2018/63186
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
98, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
07.12.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa em 50% do pagamen-
to de Taxa Municipal de urbanização, Taxa de 
Compensação urbanística e emissão do Alvará, 
no valor de €1.086,26 (mil e oitenta e seis euros 
e vinte e seis cêntimos), proc. 3942/17, solicita-
do por henrique valdemar da Silva rocha, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DE 
TAXA MuNICIpAL DE urBANIZAçÃo, DA 
TAXA DE EMISSÃo Do ALvArÁ DE LICEN-
çA DE oBrAS, DA TAXA DE CoNCESSÃo DE 
AuTorIZAçÃo DE uTILIZAçÃo E TAXA DE 
ATrIBuIçÃo DE NuMErAçÃo DE poLÍCIA, 
No vALor ToTAL DE €2.359,38 (DoIS MIL 
TrEZENToS E CINQuENTA E NovE EuroS 
E TrINTA E oITo CÊNTIMoS),, proC. 390/12,  
- uNIÃo DE FrEguESIAS DE SErZEDo E pE-
roSINho, SoLICITADo por ANTÓNIo DA SIL-
vA AZErEDo
EDoC/2018/76220
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
99, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
11.12.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa em 50% do pa-
gamento de Taxa Municipal de urbanização, 
da Taxa de Emissão do Alvará de Licença de 
obras, da Taxa de Concessão de Autorização 
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de utilização e Taxa de Atribuição de Numera-
ção de polícia, no valor total de €2.359,38 (dois 
mil trezentos e cinquenta e nove euros e trinta e 
oito cêntimos), proc. 390/12, união de Fregue-
sias de Serzedo e perosinho, solicitado por An-
tónio da Silva Azeredo, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DA 
TAXA A TÍTuLo DA LICENçA DE CoNSTru-
çÃo, DA TAXA MuNICIpAL DE urBANIZA-
çÃo E DE DEMoLIçÃo, No vALor ToTAL DE 
3.804,96 (TrÊS MIL oIToCENToS E QuATro 
EuroS E NovENTA E SEIS CÊNTIMoS, proC.º 
819/15, SoLICITADo por EuLÁLIA CoNCEI-
çÃo pINTo
EDoC/2018/73500
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
100, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
07.12.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa em 50% do pa-
gamento de Taxa a Título da Licença de Cons-
trução, da Taxa Municipal de urbanização e de 
Demolição, no valor total de 3.804,96 (três mil 
oitocentos e quatro euros e noventa e seis cên-
timos, proc.º 819/15, solicitado por Eulália Con-
ceição pinto, nos termos informados.
pEDIDo DE ISENçÃo Do pAgAMENTo DE TA-
XAS urBANÍSTICAS, No vALor DE €355,47 
(TrEZENToS E CINQuENTA E CINCo EuroS 
E QuArENTA E SETE CÊNTIMoS), proC. 
1704/18 – LEg, SoLICITADo por MIChAEL pA-
DrÃo ForTE vIEIrA
EDoC/2018/73205
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
101, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
07.12.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, in-
deferir o pedido de isenção do pagamento de 
taxas urbanísticas, no valor de €355,47 (trezen-
tos e cinquenta e cinco euros e quarenta e sete 
cêntimos), proc.º 1704/18 – LEg, solicitado por 
Michael padrão Forte vieira, nos termos infor-
mados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DA 
TAXA DE vISTorIA ADMINISTrATIvA, No vA-
Lor DE €79,00 (SETENTA E NovE EuroS), 

proC.º 814/vT/2017, SoLICITADo por MArIA 
JÚLIA DA SILvA TAvArES
EDoC/2018/46055
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
102, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
07.12.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamen-
to da taxa de vistoria administrativa, no valor 
de €79,00 (setenta e nove euros), proc.º 814/
vT/2017, solicitado por Maria Júlia da Silva Ta-
vares, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DA 
TAXA DE vISTorIA ADMINISTrATIvA, No vA-
Lor DE €79,00 (SETENTA E NovE EuroS), 
proC. 1604/vT/2018, SoLICITADo por Jo-
SuÉ FILIpE DE oLIvEIrA rEIS
EDoC/2018/57894
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
103, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
07.12.2018”
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 1604/
vT/2018, solicitado por Josué Filipe de oliveira 
reis, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DA 
TAXA DE vISTorIA ADMINISTrATIvA, No vA-
Lor DE €79,00 (SETENTA E NovE EuroS), 
proC. 2070/vT/2018, SoLICITADo por CAr-
LA SuSANA ArAÚJo S. TAvArES
EDoC/2018/75678
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 Câmara. 
11.12.2018”
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 2070/
vT/2018, solicitado por Carla Susana Araújo S. 
Tavares, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DA 
TAXA DE vISTorIA ADMINISTrATIvA, No vA-
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Lor DE €79,00 (SETENTA E NovE EuroS), 
proC. 819/vT/2018, SoLICITADo por SuSA-
NA CâNDIDA FErNANDES poLÓNIo
EDoC/2018/75614
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
105, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
11.12.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamen-
to da taxa de vistoria administrativa, no valor 
de €79,00 (setenta e nove euros), proc.º 819/
vT/2018, solicitado por Susana Cândida Fer-
nandes polónio, 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 260/vT/2018, SoLICITADo por ALBI-
NA CELESTE vIEIrA DE CASTro
EDoC/2018/73419
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
106, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
07.12.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamen-
to da taxa de vistoria administrativa, no valor 
de €79,00 (setenta e nove euros), proc.º 260/
vT/2018, solicitado por Albina Celeste vieira de 
Castro, 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 1742/vT/2018, SoLICITADo por To-
MÁS rAÚL FErrEIrA ALBuQuErQuE
EDoC/2018/61594
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
107, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
07.12.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamen-
to da taxa de vistoria administrativa, no valor 
de €79,00 (setenta e nove euros), proc.º 1742/
vT/2018, solicitado por Tomás raúl Ferreira Al-
buquerque, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DA 

TAXA DEvIDA pELA oCupAçÃo Do ESpAço 
pÚBLICo pArA A rEALIZAçÃo DE uMA pro-
vA DESporTIvA “CorTA MATo”, No vALor 
DE €35,00 (TrINTA E CINCo EuroS), SoLI-
CITADo pELo AgrupAMENTo DE ESCoLAS 
JÚLIo DINIS
EDoC/2018/69335
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
108, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
07.12.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa do pagamento 
da taxa devida pela ocupação do espaço públi-
co para a realização de uma prova Desportiva 
“Corta Mato”, no valor de €35,00 (trinta e cinco 
euros), solicitado pelo Agrupamento de Esco-
las Júlio Dinis, nos termos informados.
pEDIDo DE ApoIo ECoNÓMICo No âMBITo 
Do progrAMA MuNICIpAL gAIA+INCLuSIvA 
– EIXo ApoIo NA CArÊNCIA ECoNÓMICA E 
EMErgÊNCIA SoCIAL, SoLICITADo por MA-
rIA EMÍLIA pErEIrA
EDoC/2018/71963
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
109, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
30.11.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de apoio económico no âm-
bito do programa Municipal gaia + Inclusiva – 
Eixo Apoio na Carência Económica e Emergên-
cia Social, solicitado por Maria Emília pereira, 
nos termos informados.
pEDIDo DE ApoIo ECoNÓMICo No âMBITo 
Do progrAMA MuNICIpAL gAIA+INCLuSIvA 
– EIXo ApoIo NA CArÊNCIA ECoNÓMICA E 
EMErgÊNCIA SoCIAL, SoLICITADo por pE-
Dro vENâNCIo SANToS MoTA
EDoC/2018/72600
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
110, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
30.11.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de apoio económico no âm-
bito do programa Municipal gaia + Inclusiva 
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– Eixo Apoio na Carência Económica e Emer-
gência Social, solicitado por pedro venâncio 
Santos Mota, nos termos informados.
pEDIDo DE ApoIo ECoNÓMICo No âMBITo 
Do progrAMA MuNICIpAL gAIA+INCLuSIvA 
– EIXo ApoIo NA CArÊNCIA ECoNÓMICA E 
EMErgÊNCIA SoCIAL, SoLICITADo por ALI-
CE CArLA DA SILvA LAgE
EDoC/2018/72380
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
111, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
30.11.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de apoio económico no âm-
bito do programa Municipal gaia + Inclusiva 
– Eixo Apoio na Carência Económica e Emer-
gência Social, solicitado por Alice Carla da Silva 
Lage, nos termos informados.
pEDIDo DE ApoIo ECoNÓMICo No âMBITo 
Do progrAMA MuNICIpAL gAIA+INCLuSIvA 
– EIXo ApoIo NA CArÊNCIA ECoNÓMICA E 
EMErgÊNCIA SoCIAL, SoLICITADo por MA-
rIA DE FÁTIMA DA CuNhA vAZ DE SouSA
EDoC/2018/73789
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
112, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
07.12.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de apoio económico no âm-
bito do programa Municipal gaia + Inclusiva 
– Eixo Apoio na Carência Económica e Emer-
gência Social, solicitado por Maria de Fátima da 
Cunha vaz de Sousa, nos termos informados.
pEDIDo DE ApoIo ECoNÓMICo No âMBITo 
Do progrAMA MuNICIpAL gAIA+INCLuSIvA 
– EIXo ApoIo NA CArÊNCIA ECoNÓMICA E 
EMErgÊNCIA SoCIAL, SoLICITADo por MA-
rIA MANuELA CorrEIA pINTo CoSTA
EDoC/2018/74444
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
113, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
07.12.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de apoio económico no âm-

bito do programa Municipal gaia + Inclusiva – 
Eixo Apoio na Carência Económica e Emergên-
cia Social, solicitado por Maria Manuela Correia 
pinto Costa, nos termos informados.
pEDIDo DE ApoIo ECoNÓMICo No âMBITo 
Do progrAMA MuNICIpAL gAIA+INCLuSIvA 
– EIXo ApoIo NA CArÊNCIA ECoNÓMICA E 
EMErgÊNCIA SoCIAL, SoLICITADo por Jor-
gE ALCINo DA SILvA BArBoSA
EDoC/2018/73731
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
114, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
07.12.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de apoio económico no âm-
bito do programa Municipal gaia + Inclusiva – 
Eixo Apoio na Carência Económica e Emergên-
cia Social, solicitado por Jorge Alcino da Silva 
Barbosa, nos termos informados.
pEDIDo DE ApoIo ECoNÓMICo No âMBITo 
Do progrAMA MuNICIpAL gAIA+INCLuSIvA 
– EIXo ApoIo NA CArÊNCIA ECoNÓMICA E 
EMErgÊNCIA SoCIAL, SoLICITADo por MA-
rIA FErNANDA DA SILvA rEIS
EDoC/2018/73797
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
115, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
07.12.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de apoio económico no âm-
bito do programa Municipal gaia + Inclusiva 
– Eixo Apoio na Carência Económica e Emer-
gência Social, solicitado por Maria Fernanda da 
Silva reis, nos termos informados. 
pEDIDo DE ApoIo ECoNÓMICo No âMBITo 
Do progrAMA MuNICIpAL gAIA+INCLuSIvA 
– EIXo ApoIo NA CArÊNCIA ECoNÓMICA E 
EMErgÊNCIA SoCIAL, SoLICITADo por MA-
rIA JoSÉ DE SÁ FErNANDES MAToS FErrEI-
rA
EDoC/2018/75844
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
116, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
11.12.2018”
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Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de apoio económico no âmbito 
do programa Municipal gaia + Inclusiva – Eixo 
Apoio na Carência Económica e Emergência 
Social, solicitado por Maria José de Sá Fernan-
des Matos Ferreira, nos termos informados.
pEDIDo DE ApoIo ECoNÓMICo No âMBITo 
Do progrAMA MuNICIpAL gAIA+INCLuSIvA 
– EIXo ApoIo NA CArÊNCIA ECoNÓMICA E 
EMErgÊNCIA SoCIAL, SoLICITADo por MA-
rIA MADALENA goMES CASTro
EDoC/2018/73470
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
117, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
07.12.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de apoio económico no âm-
bito do programa Municipal gaia + Inclusiva 
– Eixo Apoio na Carência Económica e Emer-
gência Social, solicitado por Maria Madalena 
gomes Castro, nos termos informados.
CANDIDATurA Ao ArrENDAMENTo, SoLICI-
TADo por vâNIA pATrÍCIA goNçALvES pE-
rEIrA – CorrEçÃo
EDoC/2018/74865
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
118, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
07.12.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a correção da candidatura ao arrenda-
mento, solicitado por vânia patrícia gonçalves 
pereira, nos termos informados.
CANDIDATurA Ao ArrENDAMENTo, SoLICI-
TADo por MArIA SILvÉrIA ALvES oLIvEIrA 
MorEIrA – CorrEçÃo
EDoC/2018/73440
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
119, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
07.12.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a correção da candidatura ao arrenda-
mento, solicitado por Maria Silvéria Alves oli-
veira Moreira, nos termos informados.
rEguLArIZAçÃo Do ESCALÃo DE AçÃo So-

CIAL ESCoLAr CoM EFEIToS rETroATIvoS
EDoC/2018/65488
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
120, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
12.12.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var, nos das informações prestadas, o seguinte:
1. Que sejam atribuídos os escalões A  aos 10 
alunos nelas indicados, com efeitos retroativos 
ao início do ano letivo de 2016/2017, e com a 
consequente anulação do valor em dívida, que 
perfaz o valor total de 2.094,05€;
2. Que sejam atribuídos os escalões A aos 32 
alunos nelas indicados, com efeitos retroativos 
ao início do ano letivo de 2017/2018, e com a 
consequente anulação do valor em dívida, que 
perfaz o valor total de 5.215,00€;
3. Que sejam atribuídos os escalões B aos 2 
alunos nelas indicados, com efeitos retroativos 
ao início do ano letivo de 2016/2017, e com a 
consequente anulação do valor em dívida, que 
perfaz o valor total de 132,30€;
4. Que sejam atribuídos os escalões B aos alu-
nos nelas indicados, com efeitos retroativos ao 
início do ano letivo de 2017/2018, e com a con-
sequente anulação do valor em dívida, que per-
faz o valor total de 950,53€.

DIreÇÃo mUNICIPAL De UrbANISmo e Am-
bIeNTe

propoSTA DE ELABorAçÃo Do pLANo DE 
urBANIZAçÃo DA AvENIDA DA rEpÚBLICA
EDoC/2018/76424
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
121, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
12.12.2018”
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura apresentou a intervenção que a seguir 
se transcreve:
“pLANo DE urBANIZAçÃo DA AvENIDA DA 
rEpÚBLICA
o novo instrumento de gestão territorial, que 
se pretende aprovar em reunião de Câmara Mu-
nicipal, na categoria de plano de urbanização, 
ou seja, como um novo documento que preten-
de concretizar um modelo de ocupação para o 
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meio urbano, com maior detalhe e informação, 
bem como ao nível da rede viária, mobilidade 
e principais infraestruturas e equipamentos, 
numa área territorial especial como é a Avenida 
da república e sua envolvente mereceu da nos-
sa parte, na medida do que o tempo nos permi-
tiu, uma análise atenta e cuidada, principalmen-
te porque neste tipo de matérias, também com 
consequências administrativos e de direito, im-
porta acautelar uma certa estabilidade e coe-
rência com os princípios gerais já delineados há 
cerca de uma década, com a entrada em vigor 
do pDM de 2009. 
Na realidade, este documento parece incidir de 
um modo algo desconexo, em diversos setores, 
incluindo uma extensa preocupação na área cli-
mática e seus impactos nas pessoas e espaços, 
com destaque para as ações públicas, as ações 
privadas e a sua programação.
Insistimos que neste tipo de procedimento, 
apesar do respeito pela adequada tramitação 
processual nos termos do regime Jurídico de 
Instrumentos de gestão Territorial, que inclui 
sempre uma fase preventiva de participação e 
incluirá, no final, uma fase de discussão pública, 
é mais uma vez evidente a falta de assimilação 
plena acerca do modelo que se pretende impor, 
quais as estratégias efetivas de concretização e 
principalmente, quais os encargos e responsa-
bilidades públicas na execução do plano. 
olhando para o formato de um plano como ob-
jeto de programação e de forma de execução 
do futuro, as suas responsabilidades são acres-
cidas, quer na dimensão de vinculação para os 
particulares, quer para as entidades públicas, 
como a Câmara Municipal de vila Nova de gaia.
Assim, nesta análise, parece-nos que o pu acaba 
por prometer um conjunto de boas intenções, 
sem as concretizar a temporalmente e de forma 
integrada, nomeadamente das ações públicas, 
onde repesca algumas ideias que já foram pro-
postas em mandatos anteriores, como sejam as 
reativações dos túneis da real Companhia ve-
lha e do antigo acesso à ponte D. Maria pia, re-
produz os conceitos regulamentares previstos 
no pDM para as respetivas categorias de uso 
do solo e principalmente, congela um conjunto 
de parcelas expectantes, de dimensão conside-
rável, à margem da Avenida da república, onde 
se inclui o conjunto de terrenos onde se prevê 

a construção do futuro Centro de Congressos.
Em termos de execução pública, o valor do in-
vestimento para a totalidade das ações repre-
senta cerca de 11 ME, numa segmentação de 
programação desde o curto, médio longo pra-
zo, com ênfase nas obras de requalificação na 
zona norte da Avenida, entre o Jardim do Morro 
e a Serra do pilar, a reativação dos dois túneis, 
de acesso à ponte D. Maria pia e o da real Com-
panhia velha, a reabilitação da Casa Barbot e 
da praceta 25 de Abril, como estimadas para 
o curto prazo e que atingem o valor de apro-
ximadamente 4 ME, a executar no prazo má-
ximo de 5 anos. Na ausência de uma dotação 
financeira respetiva e sua programação em ter-
mos orçamentais, tememos que sejam medidas 
avulsas no tempo, em função das disponibilida-
des e agendas políticas, apesar da sua inclusão 
numa moldura de planeamento como esta. Na 
realidade, o plano de urbanização é suficiente 
amplo e livre em termos de execução, para que 
não se estabeleça como um efetivo instrumen-
to de transformação por parte da autarquia, 
destacando-se que consideremos o seu prazo 
de realização plena de 30 anos será manifesta-
mente longo.
Sobre as opções territoriais, o plano não acres-
ce mais dimensões ou modificações sensíveis 
para a estruturação do solo, pois em termos 
regulamentares reproduz quase na íntegra as 
mesmas opções do plano diretor municipal, 
destacando-se apenas a cristalização de algu-
mas áreas, nomeadamente as designadas como 
espaços centrais C3, onde pontuam os terrenos 
do futuro Centro de Congressos e para os quais 
o índice de ocupação subiu de 0.8 pDM2009), 
para 1.2 (puAr). pensamos que esta terá sido a 
pedra basilar para o avanço deste plano, bem 
como a rápida instituição de medidas cautela-
res, como instrumento de bloqueamento das 
pretensões em curso, abrindo espaços de ne-
gociação entre a Câmara Municipal e os parti-
culares.
Tal visão é ainda notória na reabilitação dos tú-
neis rodoviários, cuja concretização em termos 
negociais, face a problemas de propriedade e 
demais direitos legais, é ainda existente e im-
previsível, sendo igualmente nítida a falta de 
concretização dos principais esquemas rodo-
viários daí decorrentes, sem prejuízo do seu 
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mérito, conforme já tivemos oportunidade de 
acompanhar.
por fim, uma chamada de atenção para a ver-
dadeira falha deste instrumento, como objeto 
de transformação sólida e coerente do futuro 
da zona central da cidade, que julgamos bem 
estruturado.
o plano de urbanização deixa em aberto temas 
igualmente estruturais, como a nova travessia 
rodoviária em oliveira do Douro, a ocupação e 
estruturação em torno da vL9, qual o papel dos 
túneis rodoviários que se pretendem ativar e a 
falta de alternativas nas ligações transversais 
nesta zona.
Mais uma vez, apesar dos méritos contidos em 
termos latos neste tipo de instrumento, conti-
nua por inexistir uma visão clara e estratégica 
sobre os verdadeiros problemas na zona mais 
central do concelho, como seja a fluidez dos 
acessos à cota baixa, as alternativas de atra-
vessamento para o porto e como se procederá 
à reestruturação viária a partir da nova traves-
sia que incidirá em oliveira do Douro e o papel 
suburbano que a vL9 aparenta e vai consoli-
dando, apesar de ter nascido sob a égide de 
alternativa e expansão da nova cidade e cujo 
futuro permanece incerto como tecido urbano 
que valorizado.
Como anteriormente se referiu, seria assim 
oportuno obter os devidos esclarecimentos dos 
motivos concretos de realização deste plano 
de urbanização, quais os processos em curso 
e interesses que se pretendem instalar, nomea-
damente para as áreas onde incidem medidas 
preventivas e as parcelas designadas em ter-
mos de categoria de espaços como Espaços 
Centrais C3, bem como sobre a visão acerca da 
nova travessia quais os impactos neste instru-
mento, que peca por omissão, quer na propos-
ta ocupacional para a vL9, quer nas novas in-
fraestruturas viárias que serão imprescindíveis 
e necessárias para a nova ponte em oliveira 
do Douro, que aparentemente não são sequer 
mencionadas neste novo instrumento.
vila Nova de gaia, 17 de dezembro de 2018.
o grupo de vereadores do pSD na Câmara Mu-
nicipal de vila Nova de gaia”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, nos termos informados, o seguinte:

a) Aprovar a proposta de plano de urbanização 
da Avenida da república;
b) Enviar a proposta de plano de urbanização 
da Avenida da república à CCDr-N para emis-
são de parecer.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DA 
TAXA DE EMISSÃo DE ALvArÁ DE LICENçA 
DE oBrAS E DA TAXA DE oCupAçÃo Do ES-
pAço pÚBLICo, proC.º 1606/18 – pL – uNIÃo 
DE FrEguESIAS DE MAFAMuDE E vILAr Do 
pArAÍSo, SoLICITADo por IMoLIMIT, S.A
EDoC/2018/76174
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
122, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
11.12.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, indeferir o pedido de isenção da taxa 
de emissão de alvará de licença de obras, soli-
citado por IMoLIMIT, S.A., procº 1606/18 – pL, 
união de Freguesias de Mafamude e vilar do 
paraíso, nos termos informados.
EMISSÃo DE CErTIDÃo urBANÍSTICA rELA-
TIvA Ao IMÓvEL SITo NA ruA BArÃo Do 
Corvo, 479 E 481 pArA EFEIToS DE ISENçÃo 
DE IMI E IMT, proC.º 753/17 – CErT- uNIÃo DE 
FrEguESIAS DE SANTA MArINhA E SÃo pE-
Dro DA AFurADA, SoLICITADo por SArA 
rAQuEL porTuLEZ ruIS MAToS
EDoC/2018/76177
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
123, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
11.12.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, nos 
termos informados, o seguinte:
1.reconhecimento pela Câmara, em virtude da 
conclusão das obras isentas de controlo prévio 
efetuadas nos termos constantes da memória 
descrita apresentada, aceitando-se o pedido 
de dispensa de entrega de certificado de efi-
ciência energética com base na fundamentação 
apresentada, ao abrigo do artigo 6º do D.L. nº 
53/2014, de 8 de abril, que o edifício sito na rua 
Barão do Corvo, nº 479 e 481, da freguesia de 
Santa Marinha e São pedro da Afurada, inscrito 
na matriz nº 2239 e descrito na 1ª Conservatória 



CÂMARA MUNICIPAL

Nº 98 | dezeMbRo 2018 | boLeTIM MUNICIPAL

52

do registo predial de vila Nova de gaia, sob 
o nº 2655/20040708, porquanto foi objeto de 
uma intervenção de reabilitação, para efeitos 
da isenção de IMI e IMT, com base nos artigos 
71º, nº 7 e 45º, nº 2 do Estatuto dos Benefícios 
Fiscais.
2. Aprovação de emissão de certidão.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DA 
TAXA MuNICIpAL DE urBANIZAçÃo, No vA-
Lor DE €24.498,27 (vINTE E QuATro MIL 
QuATroCENToS E NovENTA E oITo EuroS 
E vINTE E SETE CÊNTIMoS), DA TAXA DE LI-
CENçA DE oBrAS DE CoNSTruçÃo, No vA-
Lor DE €7.621,16 (SETE MIL SEISCENToS E 
vINTE E uM EuroS E DEZASSEIS CÊNTIMoS), 
DA TAXA DE CoMpENSAçÃo urBANÍSTICA, 
No vALor DE €4.846,19 (QuATro MIL oITo-
CENToS E QuArENTA E SEIS EuroS E DEZA-
NovE CÊrNTIMoS) E DA TAXA DE EMISSÃo 
DE ALvArÁ DE oBrAS DE urBANIZAçÃo, 
No vALor DE €1.524,00 (MIL QuINhENToS E 
vINTE E QuATro EuroS), proC.º 5329/16 – 
pL – FrEguESIA DE CANIDELo, SoLICITADo 
por CIvILrIA, S.A.
EDoC/2018/76178
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
124, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
11.12.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 votos 
a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.CDS-
-pp, aprovar o pedido de redução da taxa mu-
nicipal de urbanização, no valor de €24.498,27 
(vinte e quatro mil quatrocentos e noventa e 
oito euros e vinte e sete cêntimos), e da taxa de 
licença de obras no valor de €7.621,16 (sete mil 
seiscentos e vinte e um euros e dezasseis cên-
timos), em 50% e indeferir o pedido de redu-
ção quanto à taxa de compensação urbanística 
no valor de €4.846,19 (quatro mil oitocentos e 
quarenta e seis euros e dezanove cêntimos) e à 
taxa de emissão de alvará de obras de urbani-
zação no valor de €1.524,00 (mil quinhentos e 
vinte e quatro euros), solicitado por CIvILrIA, 
S.A., proc.º nº 5329/16 – pL, freguesia de Cani-
delo, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DA 
TAXA DE oCupAçÃo Do ESpAço pÚBLICo, 
No vALor DE €227,50 (DuZENToS E vINTE 

E SETE EuroS E CINQuENTA CÊNTIMoS), 
proC..º 3074/18 – pL – uNIÃo DE FrEguE-
SIAS DE SANTA MArINhA E SÃo pEDro DA 
AFurADA, SoLICITADo por ALMErINDA DE 
oLIvEIrA LopES
EDoC/2018/74982
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
125, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
07.12.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar o pedido de isenção da taxa 
de ocupação do espaço público, no valor de 
€227,50 (duzentos e vinte e sete euros e cin-
quenta cêntimos), solicitado por Almerinda de 
oliveira Lopes, proc.º nº 3074/18 – pL, união de 
Freguesias de Santa Marinha e São pedro da 
Afurada, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAgAMENTo DA 
TAXA DE EMISSÃo DE ALvArÁ DE LICENçA 
DE oBrAS, No vALor DE €644,40 (SEISCEN-
ToS E QuArENTA E QuATro EuroS E QuA-
rENTA CÊNTIMoS, DA TAXA DE EMISSÃo 
Do AvArÁ DE LICENçA DE uTILIZAçÃo, No 
vALor DE €134,00 (CENTo E TrINTA E QuA-
Tro EuroS) E DA TAXA DE ATrIBuIçÃo Do 
NÚMEro DE poLÍCIA, No vALor DE €20,00 
(vINTE EuroS), proC.º 444/79 – pL – uNIÃo 
DE FrEguESIAS DE SANDIM, oLIvAL, LEvEr 
E CrESTuMA, SoLICITADo por JoSÉ ANTÓ-
NIo NEvES DE oLIvEIrA
EDoC/2018/74977
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
126, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
07.12.2018”
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 de emissão de alvará de licen-
ça de obras, no valor de €644,40 (seiscentos e 
quarenta e quatro euros e quarenta cêntimos), 
da taxa de emissão do avará de licença de uti-
lização, no valor de €134,00 (cento e trinta e 
quatro euros) e da taxa de atribuição do núme-
ro de polícia, no valor de €20,00 (vinte euros), 
solicitado por José António Neves de oliveira, 
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proc.º 444/79 – pL, união de Freguesias de 
Sandim, olival, Lever e Crestuma, nos termos 
informados.
pEDIDo DE ISENçÃo DE pAgAMENTo DAS 
TAXAS MuNICIpAL DE urBANIZAçÃo E 
pELA EMISSÃo Do ALvArÁ DE LICENçA DE 
oBrAS, LIQuIDADAS No MoNTANTE gLoBAL 
DE €7.080,18 (SETE MIL E oITENTA EuroS E 
DEZoITo CÊNTIMoS), proC.º 1598/73 – pL, 
SoLICITADo pELA provÍNCIA porTuguESA 
DA CoNgrEgAçÃo DoS MISSIoNÁrIoS Do 
CorAçÃo DE MArIA
EDoC/2018/76268
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
127, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
07.12.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento, em 
50%, das taxas municipal de urbanização e pela 
emissão do alvará de licença de obras, liquida-
das no montante global de €7.080,18 (sete mil 
e oitenta euros e dezoito cêntimos), solicita-
do pela província portuguesa da Congregação 
dos Missionários do Coração de Maria, proc.º 
1598/73 – pL, união de Freguesias de pedroso 
e Seixezelo, nos termos informados.
pEDIDo DE ISENçÃo DE pAgAMENTo DAS 
TAXAS MuNICIpAL DE urBANIZAçÃo, No 
vALor DE €686,64 (SEISCENToS E oITENTA 
E SEIS EuroS E SESSENTA E QuATro CÊNTI-
MoS), A TÍTuLo DA EMISSÃo Do ALvArÁ DE 
LICENçA DE oBrAS E LICENçA DE oBrAS 
DE DEMoLIçÃo, No MoNTANTE gLoBAL DE 
€2.481,18 (DoIS MIL QuATroCENToS E oI-
TENTA E uM EuroS E DEZoITo CÊNTIMoS), 
proC.º 5825/16 – pL – uNIÃo DE FrEguESIAS 
DE MAFAMuDE E vILAr Do pArAÍSo, SoLI-
CITADo por ANTÓNIo DuArTE hENrIQuES
EDoC/2018/75047
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
128, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
07.12.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar o pedido de isenção de paga-
mento, em 80%, da taxa municipal de urbaniza-

ção, no valor de €686,64 (seiscentos e oitenta 
e seis euros e sessenta e quatro cêntimos) e 
indeferir o pedido relativo às taxas a título da 
emissão do alvará de licença de obras e licen-
ça de obras de demolição, no montante global 
de €2.481,18 (dois mil quatrocentos e oitenta e 
um euros e dezoito cêntimos), solicitado por 
António Duarte henriques, proc.º 5825/16 – pL, 
união de Freguesias de Mafamude e vilar do 
paraíso, nos termos informados.
rECLAMAçÃo DA LIQuIDAçÃo DA TAXA 
DEvIDA pELA INSTALAçÃo E FuNCIoNA-
MENTo Do prESENTE poSTo DE ABASTE-
CIMENTo DE CoMBuSTÍvEIS, No MoNTANTE 
DE €5.000,00 (CINCo MIL EuroS), proC.º 
1180/15 – pC – FrEguESIA DE CANIDELo, So-
LICITADo por CASTELA E CASTELA, S.A.
EDoC/2018/76125
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
129, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
11.12.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, indeferir a reclamação apresentada por 
Castela e Castela, S.A., proc.º nº 1180/15 – pC, 
freguesia de Canidelo e confirmar o despacho 
de 08.10.2018 que determinou a notificação da 
requerente da liquidação da taxa devida pela 
instalação e funcionamento do presente posto 
de abastecimento de combustíveis, no montan-
te de €5.000,00 (cinco mil euros), relativa ao 
ano de 2015, nos termos informados.
pEDIDo DE ISENçÃo DE pAgAMENTo DAS 
TAXAS MuNICIpAL DE urBANIZAçÃo, No 
vALor DE €4.672,73 (QuATro MIL SEISCEN-
ToS E SETENTA E DoIS EuroS E SETENTA 
E TrÊS CÊNTIMoS), TAXA DE EMISSÃo Do 
ALvArÁ DE LICENçA DE oBrAS, No vALor 
DE €1.737,70 (MIL SETECENToS E TrINTA E 
SETE EuroS E SETENTA CÊNTIMoS), proC.º 
2919/17 – LEg – FrEguESIA DE AvINTES, So-
LICITADo por JoSÉ MIguEL DIAS vIEIrA
EDoC/2018/75053
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
130, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
07.12.2018”
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Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 
votos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/
pSD,CDS-pp, indeferir o pedido de isenção de 
pagamento da taxa de emissão do alvará de li-
cença de obras, no valor de €1.737,70 (mil sete-
centos e trinta e sete euros e setenta cêntimos) 
e deferir o pedido de redução, em 50%, da taxa 
municipal de urbanização, no valor de €4.672,73 
(quatro mil seiscentos e setenta e dois euros e 
setenta e três cêntimos), solicitado por José Mi-
guel Dias vieira, proc.º 2919/17 – LEg, freguesia 
de Avintes, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo rELATIvA Ao EvENTo 
“CoNFrATErNIZAçÃo CoM oS MoTArS DA 
grANJA”, rEALIZADo No DIA 15 DE DEZEM-
Bro DE 2018, No vALor DE €46,89 (QuA-
rENTA E SEIS EuroS E oITENTA E NovE 
CÊNTIMoS), SoLICITADo pELA ASSoCIAçÃo 
proTETorA DA CrIANçA
EDoC/2018/75849
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
131, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
11.12.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa devida pela emissão de licença especial 
de ruído relativa ao evento “Confraternização 
com os Motars da granja”, realizado no dia 15 
de dezembro de 2018, no valor de €46,89 (qua-
renta e seis euros e oitenta e nove cêntimos), 
solicitado pela Associação protetora da Crian-
ça, nos termos informados.
propoSTA DE INÍCIo DE proCEDIMENTo DE 
ALTErAçÃo Do pLANo DE urBANIZAçÃo 
DA BArroSA
EDoC/2018/75414
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
132, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
12.12.2018”
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:
a) Iniciar o procedimento de alteração do plano 

de urbanização da Barrosa, de acordo com os 
termos de referência referidos;
b) Estabelecer um período de participação de 
15 dias; 
c) Dispensar o procedimento de acompanha-
mento e de avaliação ambiental;
d) Estabelecer um prazo de 90 dias para a ela-
boração desta alteração.
pEDIDo DE ISENçÃo DE pAgAMENTo DA 
TAXA MuNICIpAL DE urBANIZAçÃo E DA 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo Do ALvArÁ DE 
LICENçA DE oBrAS, SoLICITADo por FEr-
NANDo JorgE LopES FErrEIrA – proCES-
So Nº 4334/17 – LEg, FrEguESIA DE CANE-
LAS
EDoC/2018/75101
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
133, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
07.12.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de isenção total da taxa municipal 
de urbanização no valor global de €3.269,47 
(três mil duzentos e sessenta e nove euros e 
quarenta e sete cêntimos) e indeferir o pedido 
relativo à isenção de pagamento da taxa devi-
da pela emissão do alvará de licença de obras, 
solicitado por Fernando Jorge Lopes Ferreira, 
processo nº 4334/17 – LEg, freguesia de Cane-
las, nos termos informados. 

GAIUrb UrbANISmo e HAbITAÇÃo em
prorrogAçÃo Do prAZo Do CoNTrA-
To MANDATo ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA 
NovA DE gAIA E A gAIurB urBANISMo E 
hABITAçÃo, E.M. 
EDoC/2018/76362
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
134, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
12.12.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, aprovar a prorrogação do prazo do 
contrato mandato entre o Município de vila 
Nova de gaia e a gaiurb urbanismo e habita-
ção, E.M. até 30 de abril de 2019 e autorizar a 
reprogramação financeira implícita, ou seja, o 
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estorno da rED-2472/18 e pC-1864/18, do va-
lor necessário apenas em 2019 (€276.002,01) e 
cabimento e compromisso por conta de 2019 
desse mesmo valor, nos termos informados.

DIVerSoS
Foi presente o rESuMo DIÁrIo DE TESourA-
rIA que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
135, apenas no original.
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues informou que as reuniões 
do executivo municipal ocorrerão a 14 de ja-
neiro de 2019 (privada) e 21 de janeiro de 2019 
(pública).
Mais informou ter incumbido a Sra. Diretora 
Municipal da presidência, Arquiteta Dina hen-
riques, de analisar e propor alteração ao regi-
mento da Câmara Municipal, de forma a que 
todas as reuniões passem a ser públicas.
Informou ainda ter dado instruções à Sra. Di-
retora Municipal de Administração e Finanças, 
Dra. Manuela garrido e ao Departamento de 
Assuntos Jurídicos para incluir o nome de to-
dos os vereadores do executivo municipal, na 
resposta a dar ao Tribunal Administrativo e Fis-
cal do porto, fruto da queixa apresentada pelo 
pSD, sobre os acordos de execução com as 
Juntas de Freguesia.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Eduar-
do vítor rodrigues deu início à INTErvENçÃo 
DoS MuNÍCIpES:
paulo Jorge Sequeira Laverco, freguesia de 
Santa Marinha – referiu-se ao mau estado 
da rua da Fonte Lodosa, colocando em risco 
quem nela circula, solicitando a requalificação 
da mesma.
Maria Adelina ribeiro do Couto – grijó - Solici-
tou esclarecimentos relativos ao licenciamento 
do seu proc.º 5587/11, referente a uma edifica-
ção já existente, na freguesia de grijó. 
Avelino de Souza Lourenço, Mafamude. – re-
feriu-se à rua João de Deus, nomeadamente, 
ao funcionamento de uma oficina de reparação 
de automóveis e pintura, perguntando quando 
colocam no local os inibidores que foram reti-
rados.
Maria Idália pereira de Sousa – Solicitou uma 
habitação social, porque vai ser sujeita a um 
despejo e a casa onde reside não tem quais-

quer condições de habitabilidade 
o Sr. presidente relativamente à intervenção 
do munícipe Sr. paulo Jorge Sequeira Laverco 
disse haver duas realidades, uma que a Câma-
ra ainda tem casos como o exposto para resol-
ver, mas há casos piores. Que, nestes últimos 4 
anos, a Câmara foi resolvendo várias situações 
semelhantes e particularmente em Santa Mari-
nha, que foi talvez a freguesia que, em termos 
proporcionais, mais intervenções da rede viária 
teve. Disse haver muitas ruas recentes, que ti-
veram muitas intervenções de infraestruturas e 
há uma perspetiva de intervenção na rua Fonte 
Lodosa e na rua Camilo Castelo Branco. Que a 
Câmara recentemente aprovou o acordo quadro 
para os arruamentos e existem procedimentos 
concursais que devem ser desenvolvidos, e esta 
é uma rua que está na lista de prioridades da 
Câmara Municipal. 
relativamente à intervenção da munícipe Sr.ª D. 
Maria Adelina ribeiro do Couto disse ter um re-
latório relativo ao exposto pela Srª Munícipe e 
que, nesta situação, não há lugar a deferimento 
tácito, porque é opinião dos serviços de urba-
nismo a obrigatoriedade de pronúncia do ICNF. 
No que diz respeito à consulta do processo, dis-
se não haver nenhuma inibição de consulta, o 
que há é a inibição de fornecimento de infor-
mação a terceiros presencialmente ou telefoni-
camente.
No que diz respeito à intervenção do muníci-
pe Sr. Avelino de Souza Lourenço disse que o 
problema relativo à garagem está resolvido. 
relativamente ao pilarete, disse não prometer 
que fique resolvido, porque existe uma rampa e 
um acesso e, pessoalmente, não pode resolver 
os problemas da falta de cidadania e sentido 
cívico, colocando pilaretes. Disse que os pila-
retes têm que funcionar na via pública e nos 
passeios como último recurso, porque os pi-
laretes são maravilhosos quando se pensa no 
estacionamento e no trânsito, mas algum tipo 
de pilaretes que são colocados para vedar o es-
tacionamento em cima do passeio, vedam o es-
tacionamento mas dificultam o trânsito de uma 
cadeira de rodas. Que quando existe uma ram-
pa, não é necessário a colocação de pilaretes.
relativamente à intervenção da munícipe Sr.ª D. 
Maria Idália pereira de Sousa disse que a de-
cisão da Câmara de entregar casas a pessoas, 
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não depende da chantagem nem do número de 
vezes que elas vêm à reunião de câmara, pois 
existem critérios técnicos. Que casos como o 
da Sr.ª Munícipe, tratam-se na Segurança Social 
e não na Câmara Municipal, contudo, o pedido 
de habitação que fez, foi sujeito a uma pontua-
ção e terá de aguardar, porque tem 84 agrega-
dos familiares à sua frente. 
E nada mais havendo a tratar, quando eram 17 
horas e 40 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)

C.1. DeSPACHoS

DeSPACHo N.º 84/P/2018
Considerando que:
o cargo de direção intermédia de 2° grau - Che-
fe de Divisão de gestão policial operacional é 
exercido em comissão de serviço:
Através do Despacho n.º 2/2016, de 21 de ja-
neiro de 2016, o referido cargo está ocupado 
através de procedimento concursal, desde 1 de 
fevereiro de 2016, por Elisabete Marina vidal da 
Mota Santos;
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 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 de Elisabete Marina vidal da Mota 
Santos no cargo de direção Intermédia de 2° 
grau - Chefe de Divisão de gestão policial ope-
racional, pelo período de 3 anos.
vila Nova de gaia, 30 de novembro de 2018.
o presidente da Câmara, Eduardo vítor rodri-
gues

DeSPACHo N.º 85/P/2018
Considerando que:
I. o cargo de direção intermédia de 2° grau - 
Chefe de Divisão de Contencioso é exercido em 
comissão de serviço;
II. Através do Despacho n.“ 4/2016, de 21 de ja-
neiro de 2016, o referido cargo está ocupado 
através de procedimento concursal, desde 1 de 
fevereiro de 2016, por Maria José peixoto da 
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Costa Soares;
II. 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.°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 de Maria José peixoto da Costa Soa-
res no cargo de direção Intermédia de 2° grau - 
Chefe de Divisão de Contencioso, pelo período 
de 3 anos.
vila Nova de gaia, 30 de novembro de 2018.
o presidente da Câmara, Eduardo vítor rodri-
gues

DeSPACHo N.º 86/P/2018
Considerando que:
I. o cargo de direção intermédia de 2° grau - 
Chefe de Divisão de Turismo é exercido em co-
missão de serviço;
II. Através do Despacho n.º 18/2016, de 21 de 
janeiro de 2016, o referido cargo está ocupa-
do através de procedimento concursal, desde 1 
de fevereiro de 2016, por Eurico Manuel Moreno 
pinto valente Coelho;
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.°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 de Eurico Manuel Moreno pinto valente 
Coelho no cargo de direção Intermédia de 2° 
grau - Chefe de Divisão de Turismo, pelo perío-
do de 3 anos.
vila Nova de gaia, 30 de novembro de 2018.
o presidente da Câmara, Eduardo vítor rodri-
gues

DeSPACHo N.º 87/P/2018
Considerando que:
I. o cargo de direção intermédia de 2° grau - 
Chefe de Divisão de Mobilidade e Transportes é 
exercido em comissão de serviço;
II. Através do Despacho n.º 20/2016, de 21 de 
janeiro de 2016, o referido cargo está ocupado 
através de procedimento concursal, desde 1 de 
fevereiro de 2016, por Susana Cristina geada e 
paulino Silva;
II. Nos termos do disposto nos artigos 22° e 23° 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual 
redação, aplicável ã 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.°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 



DESPACHOS E ORDENS DE SERVIÇO

Nº 98 | DEzEmbRO 2018 | bOLETIm mUNICIPAL

58

de serviço de Susana Cristina geada e paulino 
Silva no cargo de direção Intermédia de 2° grau 
- Chefe de Divisão de Mobilidade e Transportes, 
pelo período de 3 anos.
vila Nova de gaia, 30 de novembro de 2018.
o presidente da Câmara, Eduardo vítor rodri-
gues

DeSPACHo N.º 89/P/2018
Considerando que:
I. o cargo de direção intermédia de 2° grau - 
Chefe de Divisão de Ação Social Escolar é exer-
cido em comissão de serviço;
II. Através do Despacho n.º 16/2016, de 21 de 
janeiro de 2016, o referido cargo está ocupado 
através de procedimento concursal, desde 1 de 
fevereiro de 2016, por Bárbara Diana Cardoso 
Camarinha de oliveira;
II. 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.°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 de Bárbara Diana Cardoso Camarinha 
de oliveira no cargo de direção Intermédia de 
2° grau - Chefe de Divisão de Ação Social Esco-
lar, pelo período de 3 anos.
vila Nova de gaia, 30 de novembro de 2018.
o presidente da Câmara, Eduardo vítor rodri-
gues

DeSPACHo N.º 90/P/2018
Considerando que:
I. o cargo de direção intermédia de 2° grau - 

Chefe de Divisão de gestão Ambiental é exerci-
do em comissão de serviço;
II. Através do Despacho n.º 12/2016, de 21 de 
janeiro de 2016, o referido cargo está ocupado 
através de procedimento concursal, desde 1 de 
fevereiro de 2016, por Maria de Fátima Ferreira 
da 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.°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 de Maria de Fátima Ferreira da Silva no 
cargo de direção Intermédia de 2° grau - Chefe 
de Divisão de gestão Ambiental, pelo período 
de 3 anos.
vila Nova de gaia, 30 de novembro de 2018.
o presidente da Câmara, Eduardo vítor rodri-
gues

DeSPACHo N.º 91/P/2018
Considerando que:
I. o cargo de direção intermédia de 2° grau - 
Chefe de Divisão Administrativa de Atendimen-
to e Arquivo é exercido em comissão de serviço;
II. Através do Despacho n.º 1/2016, de 21 de ja-
neiro de 2016, o referido cargo está ocupado 
através de procedimento concursal, desde 1 de 
fevereiro de 2016, por José António Moreira de 
Melo;
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 
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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.°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 de José António Moreira de Melo no 
cargo de direção Intermédia de 2° grau - Che-
fe de Divisão Administrativa de Atendimento e 
Arquivo, pelo período de 3 anos.
vila Nova de gaia, 30 de novembro de 2018.
o presidente da Câmara, Eduardo vítor rodri-
gues

DeSPACHo N.º 92/P/2018
Considerando que:
I. o cargo de direção intermédia de 2° grau - 
Chefe de Divisão de Sistemas de Informação é 
exercido em comissão de serviço;
II. Através do Despacho n.º 10/2016, de 21 de 
janeiro de 2016, o referido cargo está ocupado 
através de procedimento concursal, desde 1 de 
fevereiro de 2016, por António José de Barros 
Lopes Machado Aires;
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 ã 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.°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 de António José de Barros Lopes 
Machado Aires no cargo de direção Intermédia 
de 2° grau - Chefe de Divisão de Sistemas de 
Informação, pelo período de 3 anos.
vila Nova de gaia, 30 de novembro de 2018.
o presidente da Câmara, Eduardo vítor rodri-
gues

DeSPACHo N.º 93/P/2018
Considerando que:
I. o cargo de direção intermédia de 2° grau 
-Chefe de Divisão de Conceção e Construção 
de Equipamentos e Espaços públicos é exerci-
do em comissão de serviço;
II. Através do Despacho n.º 21/2016, de 21 de 
janeiro de 2016, o referido cargo está ocupa-
do através de procedimento concursal, desde 
1 de fevereiro de 2016, por rui André Ferreiro 
ramos;
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.°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 de rui André Ferreira ramos no car-
go de direção Intermédia de 2° grau - Chefe de 
Divisão de Conceção e Construção de Equipa-
mentos e Espaços públicos, pelo período de 3 
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anos.
vila Nova de gaia, 30 de novembro de 2018.
o presidente da Câmara, Eduardo vítor rodri-
gues

DeSPACHo N.º 94/P/2018
Considerando que:
I. o cargo de direção intermédia de 2° grau - 
Chefe de Divisão de gestão de Empreitadas e 
Fiscalização é exercido em comissão de servi-
ço:
II. Através do Despacho n.º 22/2016, de 21 de 
janeiro de 2016, o referido cargo está ocupado 
através de procedimento concursal, desde 1 de 
fevereiro de 2016, por Isabel Maria da Cruz Car-
valho;
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 ã 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.°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 de Isabel Maria da Cruz Carvalho no 
cargo de direção Intermédia de 2° grau - Chefe 
de Divisão de gestão de Empreitadas e Fiscali-
zação, pelo período de 3 anos.
vila Nova de gaia, 30 de novembro de 2018.
o presidente da Câmara, Eduardo vítor rodri-
gues

DeSPACHo N.º 95/P/2018
Considerando que:
I. o cargo de direção intermédia de 2° grau - 
Chefe de Divisão de Manutenção de Equipa-
mentos é exercido em comissão de sen/iço;

II. Através do Despacho n.º 23/2016, de 21 de 
janeiro de 2016, o referido cargo está ocupado 
através de procedimento concursal, desde 1 de 
fevereiro de 2016, por rosa Maria pereira Dias;
II. 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.°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 de rosa Maria pereira Dias no car-
go de direção Intermédia de 2° grau - Chefe de 
Divisão de Manutenção de Equipamentos, pelo 
período de 3 anos.
vila Nova de gaia, 30 de novembro de 2018.
o presidente da Câmara, Eduardo vítor rodri-
gues

DeSPACHo N.º 96/P/2018
Considerando que:
I. o cargo de direção intermédio de 2° grau - 
Chefe de Divisão de Manutenção de Espaços 
públicos é exercido em comissão de serviço:
II. Através do Despacho n.º 24/2016, de 21 de 
janeiro de 2016, o referido cargo está ocupado 
através de procedimento concursal, desde 1 de 
fevereiro de 2016, por helga Nair Cardoso Lima 
pinto:
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 á 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 
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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.°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 de helga Nair Cardoso Lima pinto no 
cargo de direção Intermédia de 2° grau - Chefe 
de Divisão de Manutenção de Espaços públi-
cos, pelo período de 3 anos.
vila Nova de gaia, 30 de novembro de 2018.
o presidente da Câmara, Eduardo vítor rodri-
gues

DeSPACHo N.º 97/P/2018
Considerando que:
I. o cargo de direção intermédia de 2° grau - 
Chefe de Divisão de gestão Espaço público e 
publicidade é exercido em comissão de serviço:
II. Através do Despacho n.º 15/2016, de 21 de 
janeiro de 2016, o referido cargo está ocupado 
através de procedimento concursal, desde 1 de 
fevereiro de 2016, por Cristina Maria Figueiredo 
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 ã 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.°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 de Cristina Maria Figueiredo Duarte no 
cargo de direção Intermédia de 2° grau - Chefe 
de Divisão de gestão Espaço público e publici-
dade, pelo período de 3 anos.
vila Nova de gaia, 30 de novembro de 2018.
o presidente da Câmara, Eduardo vítor rodri-
gues

DeSPACHo N.º 98/P/2018
Não renovação do comissão de serviço de car-
go de direção intermédia
Nos termos e para os efeitos do disposto no ar-
tigo 24° da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na 
sua atual redação, aplicada à Administração lo-
cal pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, deter-
mino a não renovação da comissão de serviço 
de José António Dias Figueiredo no cargo de 
Chefe de Divisão de Fiscalização e Contraorde-
nações, para o qual foi nomeado pelo Despacho 
n.º 3/2016, de 21 de janeiro de 2016, publicado 
no Diário da república, 2.° série, n.º 28, de 10 de 
fevereiro de 2016.
Determino ainda o início dos procedimentos, 
com vista a abertura de concurso para provi-
mento do respetivo cargo.
vila Nova de gaia, 30 de novembro de 2018.
o presidente da Câmara, (Eduardo vítor rodri-
gues)

DeSPACHo N.º 99/P/2018
Não renovação da comissão de serviço de car-
go de direção intermédia
Nos termos e para os efeitos do disposto no ar-
tigo 24° da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na 
sua atual redação, aplicada à Administração lo-
cal pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, deter-
mino a não renovação da comissão de serviço 
de Maria Alexandra vilar pinheiro pimenta ri-
beiro no cargo de Chefe de Divisão de Saúde e 
Segurança no Trabalho, para o qual foi nomea-
da pelo Despacho n.º 5/2016, de 21 de janeiro 
de 2016, publicado no Diário da república, 2.° 
série, n.º 28, de 10 de fevereiro de 2016.
Determino ainda o início dos procedimentos, 
com vista a abertura de concurso para provi-
mento do respetivo cargo.
vila Nova de gaia, 30 de novembro de 2018.
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o presidente da Câmara, (Eduardo vítor rodri-
gues)

DeSPACHo N.º 100/P/2018
Não renovação da comissão de serviço de car-
go de direção intermédia
Nos termos e para os efeitos do disposto no 
artigo 24° da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, 
na sua atual redação, aplicada à Administração 
local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, de-
termino a não renovação da comissão de ser-
viço de Nuno Artur Carvalho pereira da Silva 
no cargo de Chefe de Divisão de património e 
Expropriações, para o qual foi nomeado pelo 
Despacho n.º 7/2016, de 21 de janeiro de 2016, 
publicado no Diário da república, 2.° série, n.º 
28, de 10 de fevereiro de 2016.
Determino ainda o início dos procedimentos, 
com vista a abertura de concurso para provi-
mento do respetivo cargo.
vila Nova de gaia, 30 de novembro de 2018.
o presidente da Câmara, (Eduardo vítor rodri-
gues)

DeSPACHo N.º 101/P/2018
Não renovação do comissão de serviço de car-
go de direção intermédia
Nos termos e para os efeitos do disposto no ar-
tigo 24° da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na 
sua atual redação, aplicada à Administração lo-
cal pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, deter-
mino a não renovação da comissão de serviço 
de paula Cristina Marques da Silva no cargo de 
Chefe de Divisão de Aquisição de Bens e Ser-
viços e de Aprovisionamento, para o qual foi 
nomeada pelo Despacho n.º 8/2016, de 21 de 
janeiro de 2016, publicado no Diário da repú-
blica, 2.° série, n.º 28, de 10 de fevereiro de 2016.
Determino ainda o início dos procedimentos, 
com vista a abertura de concurso para provi-
mento do respetivo cargo.
vila Nova de gaia, 30 de novembro de 2018.
o presidente da Câmara, (Eduardo vítor rodri-
gues)

DeSPACHo N.º 102/P/2018
Não renovação do comissão de serviço de car-
go de direção intermédia
Nos termos e para os efeitos do disposto no 
artigo 24.° da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, 

na sua atual redação, aplicada à Administração 
local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, de-
termino a não renovação da comissão de ser-
viço de António Jorge Leitão Dias no cargo de 
Chefe de Divisão de Espaços verdes e Salubri-
dade, para o qual foi nomeado pelo Despacho 
n.º 11/2016, de 2 de janeiro de 2016, publicado 
no Diário da república, 2.° série, n.º 28, de 10 de 
fevereiro de 2016, apesar do desempenho rele-
vante, que se reconhece, contudo não foi ma-
nifestada disponibilidade, pelo titular do cargo, 
na respetiva renovação.
Determino ainda o início dos procedimentos, 
com vista a abertura de concurso para provi-
mento do respetivo cargo.
vila Nova de gaia, 30 de novembro de 2018.
o presidente da Câmara, (Eduardo vítor rodri-
gues)

DeSPACHo N.º 103/P/2018
Não renovação do comissão de serviço de car-
go de direção intermédia
Nos termos e para os efeitos do disposto no ar-
tigo 24° da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na 
sua atual redação, aplicada à Administração lo-
cal pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, deter-
mino a não renovação da comissão de serviço 
de Alberto rogério príncipe Só Araújo Simões 
no cargo de Chefe de Divisão de planeamento 
e reabilitação urbana, para o qual foi nomeado 
pelo Despacho n.º 14/2016, de 21 de janeiro de 
2016, publicado no Diário da república, 2.° sé-
rie, n.º 28, de 10 de fevereiro de 2016.
Determino ainda o início dos procedimentos, 
com vista a abertura de concurso para provi-
mento do respetivo cargo.
vila Nova de gaia, 30 de novembro de 2018.
o presidente da Câmara, (Eduardo vítor rodri-
gues)

DeSPACHo N.º 104/P/2018
Não renovação da comissão de serviço de car-
go de direção intermédia
Nos termos e para os efeitos do disposto no ar-
tigo 24.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na 
sua atual redação, aplicada à Administração lo-
cal pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, deter-
mino a não renovação da comissão de serviço 
de Esmeralda Eugénia Fernandes Barbosa no 
cargo de Chefe de Divisão de gestão de Equi-
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pamentos e Eventos, para o qual foi nomeada 
pelo Despacho n.º 17/2016, de 21 de janeiro de 
2016, publicado no Diário da república, 2.ª sé-
rie, n.º 28, de 10 de fevereiro de 2016.
Determino ainda o início dos procedimentos, 
com vista a abertura de concurso para provi-
mento do respetivo cargo.
vila Nova de gaia, 30 de novembro de 2018.
o presidente da Câmara, (Eduardo vítor rodri-
gues)

DeSPACHo N.º 105/P/2018
Não renovação do comissão de serviço de car-
go de direção intermédia
Nos termos e para os efeitos do disposto no 
artigo 24° da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, 
na sua atual redação, aplicada à Administração 
local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, de-
termino a não renovação da comissão de servi-
ço de Carla Maria Simões oliveira no cargo de 
Chefe de Divisão de Ação Social, voluntariado 
e Saúde, para o qual foi nomeada pelo Despa-
cho n.º 19/2016, de 21 de janeiro de 2016, publi-
cado no Diário da república, 2.° série, n.º 28, de 
10 de fevereiro de 2016.
Determino ainda o início dos procedimentos, 
com vista a abertura de concurso para provi-
mento do respetivo cargo.
vila Nova de gaia, 30 de novembro de 2018.
o presidente da Câmara, (Eduardo vítor rodri-
gues)

DeSPACHo N.º 106/PCm/2018
Considerando que,
o Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de Abril, no re-
dação dada pelo Decreto-Lei n.º 74/2017, de 21 
de junho, impõe aos serviços e organismos da 
Administração pública a adoção, nos termos le-
gais aplicáveis, de mecanismos de delegação e 
subdelegação de competências que propiciem 
respostas céleres às solicitações dos utentes 
e proporcionem um pronto cumprimento de 
obrigações;
Se impõe promover e assegurar o cumprimento 
célere e eficaz das atribuições municipais em 
vigor no ordenamento jurídico, bem como in-
centivar a eficiência da gestão autárquica:
Cabe ao presidente da Câmara Municipal fixar 
as funções e competências dos vereadores e, 
bem assim, incumbi-los de tarefas específicas;

A distribuição dos pelouros nos Senhores ve-
readores constante do meu despacho n.º 39/
pCM/2017, de 23 de outubro de 2017.
Assim,
Ao abrigo dos artigos 44°, 47° e 49° do Códi-
go do procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto-Lei n° 4/2015, de 07 de janeiro 
e no uso da competência que me é conferida 
pelo n.º 2, do artigo 36° do regime Jurídico das 
Autarquias Locais (rJAL), aprovado pela Lei n° 
75/2013, de 12 de Setembro, delego na Senho-
ra vereadora Eng.ª paula Carvalhal, a seguinte 
competência:
para, no âmbito da cedência temporária do Au-
ditório Municipal para a realização de eventos, 
assinar os protocolos a celebrar com as entida-
des requerentes.
paços do Concelho de vila Nova de gaia, 4 de 
dezembro de 2018
o presidente da Câmara, (Eduardo vítor rodri-
gues)

DeSPACHo N.º 107/Dm-mG/2018
Ao obrigo do disposto nos artigos 44° o 50° do 
Código do procedimento Administrativo, apro-
vado pela Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, e no n.º 
2 do artigo 5° do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 
de janeiro, procede-se à alteração do despacho 
de delegação de competências nas Senhoras 
Diretoras de Departamento de Administração 
geral, de planeamento e Controlo Financeiro 
e Execuções Fiscais, Dr.ª hermenegilda Maria 
Cunha e Silva e Dr.ª Ana paula guedes, respeti-
vamente, nos seguintes termos:
1- o ponto 1.1. do Despacho n.º 22/DM-Mg/2018, 
passa a ter a seguinte redação:
“(...)
1.1.18 - gerir a carteira de seguros da Câmara 
em articulação com os respetivos serviços e a 
assinatura do que se revelar necessário para o 
efeito; (...)"
2- o antigo ponto 1.1.18 passa a ponto 1.1.19 e 
consequente renumeração dos pontos subse-
quentes.
3- É revogado o ponto 1.2.16, com a consequen-
te renumeração dos pontos subsequentes.
4- o presente despacho produz efeitos à data 
da sua assinatura.
paços do Concelho de vila Nova de gaia, 7 de 
dezembro de 2018
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A Diretora Municipal da DMAF, (Manuela gar-
rido)

DeSPACHo N.º 108/DmIeP/2018
Considerando que,
o Senhor vice-presidente da Câmara Munici-
pal me subdelegou as competências ínsitas no 
Despacho n.º 74/vp/2018, de 2 de outubro, in-
cumbindo-me de tarefas específicas;
De acordo com o sobredito despacho me foi, 
expressamente, conferida a faculdade de sub-
delegação;
Assim, ao abrigo do disposto nos artigos 44º a 
50º do Código de procedimento Administrati-
vo, aprovado pelo Decreto-Lei n ° 4/2015, de 7 
de janeiro, tendo presente os normativos cons-
tantes do artigo 38º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual:
A. Subdelego, com poderes de subdelegação,
1. No Diretor do Departamento de obras e Em-
preitadas, Eng.º Claro Costa as seguintes com-
petências:
1.1. genericamente, despachar todos os assun-
tos relativos a tais serviços e executar as de-
liberações da Câmara Municipal, despachos e 
orientações do presidente da Câmara e vice-
-presidente respeitantes aos mesmos;
1.2. Coordenar a atividade de natureza adminis-
trativa das áreas respeitantes às funções referi-
das na alínea anterior;
1.3. Assinar ou visar a correspondência da Câ-
mara Municipal com destino a quaisquer enti-
dades particulares;
1.4. No âmbito do Código dos Contratos públi-
cos, as seguintes competências:
1.4.1. Consignar os locais onde os trabalhos de-
vam ser executados, nos termos dos artigos 
356º e seguintes;
1.4.2. proceder â medição de todos os trabalhos 
executados, conforme decorre do artigo 387°;
1.5. No âmbito da gestão dos recursos huma-
nos afetos aos serviços municipais referidos no 
ponto 1., a competência para decidir quanto às 
seguintes matérias:
1.5.1. Aprovar e alterar o mapa de férias e restan-
tes decisões relativas a férias com respeito pelo 
interesse do serviço;
1.5.2. Justificar faltas;
1.5.3. proceder à homologação da classificação 
de serviço dos funcionários no caso em que o 

delegado não tenha sido notador.
2 Na Chefe da Divisão de Mobilidade e Trans-
portes, Eng.ª Susana paulino, as seguintes com-
petências:
2.1. genericamente, despachar todos os assun-
tos relativos a tais serviços e executar as de-
liberações da Câmara Municipal, despachos e 
orientações do presidente da Câmara e vice-
-presidente respeitantes aos mesmos;
2.2. Coordenar a atividade de natureza adminis-
trativa das áreas respeitantes ás funções referi-
das na alínea anterior;
2.3. Assinar ou visar a correspondência da Câ-
mara Municipal com destino a quaisquer enti-
dades particulares;
2.4 No âmbito do Código dos Contratos públi-
cos, proceder á medição de todos os trabalhos 
executados, conforme decorre do artigo 387.º;
2.5. No âmbito da gestão dos recursos huma-
nos afetos aos serviços municipais referidos no 
ponto 2, a competência para decidir quanto às 
seguintes matérias:
2.5.1. Aprovar e alterar o mapa de férias e res-
tantes decisões relativas a férias com respeito 
pelo interesse do serviço;
2.5.2. Justificar faltas.
B. Determino que,
Durante as minhas ausências e impedimentos, 
as competências próprias e subdelegadas que 
me estão cometidas sejam assumidas transito-
riamente nos seguintes termos:
1. A Sr.ª Eng.ª Susana paulino, Chefe de Divisão, 
me substitua no âmbito da Mobilidade e Trans-
portes;
2. o Sr. Eng.º Claro Costa, Diretor de Departa-
mento, me substitua no âmbito das restantes 
matérias.
C. ratifico, quanto às matérias ora subdelega-
das, os atos anteriormente praticados por to-
dos os ora subdelegatários.
D. revogo o meu Despacho n.º 40/DMIEp/2018, 
de 3 de julho.
vila Nova de gaia, 10 de dezembro de 2018
A Diretora Municipal de Infraestruturas e Espa-
ços públicos, Eng.ª Dora Maia

DeSPACHo N.º 109/Doe/2018
Considerando que,
A Senhora Diretora Municipal de Infraestru-
turas e Espaços públicos me subdelegou as 
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competências ínsitas no Despacho n ° 108/
DMIEp/2018, de 10 de dezembro, incumbindo-
-me de tarefas específicas;
De acordo com o sobredito despacho me foi, 
expressamente, conferida a faculdade de sub-
delegação;
Assim, ao abrigo do disposto nos artigos 43° e 
44° a 50° do Código de procedimento Adminis-
trativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, 
de 7 de janeiro, tendo presente os normativos 
constantes do artigo 38° da Lei n ° 75/2013, de 
12 de setembro,
A. Subdelego, com poderes de subdelegação,
1. No Chefe de Divisão de Conceção e Constru-
ção de Equipamentos e Espaços públicos, Eng.º 
rui ramos, no âmbito dos serviços sob a sua 
responsabilidade orgânica, as seguintes com-
petências:
1.1. Despachar todos os assuntos relativos à Di-
visão, executando as deliberações da Câmara e 
os Despachos e orientações do vice- presiden-
te da Câmara;
1.2. Decidir, no âmbito da gestão dos recursos 
humanos afetos à Divisão, as seguintes maté-
rias;
1.2.1. Aprovar e alterar o mapa de férias e res-
tantes decisões relativas a férias com respeito 
pelo interesse do serviço;
1.2.2. Justificar faltas.
2. Na Chefe de Divisão de gestão de Emprei-
tadas e Fiscalização, Eng.ª Isabel Carvalho, no 
âmbito dos serviços sob a sua responsabilidade 
orgânica, as seguintes competências:
2.1. Despachar todos os assuntos relativos à Di-
visão, executando as deliberações da Câmara e 
os Despachos e orientações do vice- presiden-
te da Câmara;
2.2. Consignar os locais necessários à execução 
das obras, nos termos dos artigos 355.° e se-
guintes do Código dos Contratos públicos;
2.3. Decidir, no âmbito da gestão dos recursos 
humanos afetos à Divisão, as seguintes maté-
rias:
2.3.1. Aprovar e alterar o mapa de férias e res-
tantes decisões relativas a férias com respeito 
pelo interesse do serviço;
2.3.2. Justificar faltas.
3. Na Chefe de Divisão de Manutenção de Equi-
pamentos, Eng.ª rosa Dias, no âmbito dos ser-
viços sob a sua responsabilidade orgânica, as 

seguintes competências:
3.1. Despachar todos os assuntos relativos à Di-
visão, executando as deliberações da Câmara e 
os Despachos e orientações do vice- presiden-
te da Câmara;
3.2. Decidir, no âmbito da gestão dos recursos 
humanos afetos â Divisão, as seguintes maté-
rias;
3.2.1. Aprovar e alterar o mapa de férias e res-
tantes decisões relativas a férias com respeito 
pelo interesse do serviço;
3.2.2. Justificar faltas.
4. Na Chefe de Divisão de Manutenção de Espa-
ços públicos, Eng.ª helga pinto, no âmbito dos 
serviços sob a sua responsabilidade orgânica, 
as seguintes competências:
4.1. Despachar todos os assuntos relativos à Di-
visão, executando as deliberações da Câmara e 
os Despachos e orientações do vice- presiden-
te da Câmara;
4.2. Decidir, no âmbito da gestão dos recursos 
humanos afetos à Divisão, as seguintes maté-
rias:
4.2.1. Aprovar e alterar o mapa de férias e res-
tantes decisões
relativas a férias com respeito pelo interesse do 
serviço;
4.2.2. Justificar faltas.
B. Determino que,
Durante as minhas ausências e impedimentos, 
as competências próprias e subdelegadas que 
me estão cometidas, sejam assumidas, transito-
riamente, pelo Eng.º rui ramos.
C. ratifico, quanto às matérias ora subdelega-
das, os atos anteriormente praticados por to-
dos os ora subdelegatários.
vila Nova de gaia, 10 de dezembro de 2018
o Diretor de Departamento de obras e Emprei-
tadas, Eng.º Claro Costa

DeSPACHo N.º 110/Dme/2018
Nos termos e para os efeitos do disposto no ar-
tigo 42.º do Código de procedimento Adminis-
trativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, 
de 7 de janeiro, durante a minha ausência por 
motivo de férias, no período compreendido en-
tre 18 e 28 de dezembro de 2018, delego tran-
sitoriamente as minhas competências próprias 
e subdelegadas, na Senhora Eng.ª Sandra Maria 
Sousa Magalhães, Técnica Superior.
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vila Nova de gaia, 12 de dezembro de 2018
A Chefe da Divisão de Manutenção de Equipa-
mentos,  (Eng.ª rosa Dias)

DeSPACHo N.º 111/DmAF/2018
Considerando que:
1. para encerramento de um ano económico e 
abertura de um novo ano, são necessários di-
versos procedimentos contabilísticos;
2. Só após o encerramento do último dia de tra-
balho do ano económico se pode proceder às 
operações de fecho desse ano;
3. As aplicações informáticas poCAL e de Apro-
visionamento se encontram interligadas, sendo, 
como tal necessário, efetuar previamente os 
procedimentos de transição de ano da aplica-
ção de Aprovisionamento;
4. os documentos contabilísticos (pC, rEC/
rED, gr, Faturas) que não tiveram o seu térmi-
nus no ano que finda, têm que transitar para o 
ano seguinte;
5. realizada a transição da documentação, a 
mesma terá de ser testada e verificada a fiabili-
dade das operações realizadas;
6. os procedimentos/tarefas que são realiza-
dos são complexos e morosos;
7. Ninguém pode estar a trabalhar nas aplica-
ções de contabilidade no momento da execu-
ção daquelas operações.
Determino:
a) o impedimento, de todos os Serviços da Au-
tarquia, de trabalharem nas aplicações de con-
tabilidade não podendo haver quaisquer regis-
tos quer de receita, quer de despesa até ao dia 
4 de janeiro de 2019, inclusive.
b) Que a partir do dia 2 de janeiro de 2019 a Di-
visão de Sistemas de lnformação fique de pre-
venção para que, logo que lhe seja solicitado 
pelo Departamento de planeamento, Controlo 
Financeiro e Execuções Fiscais, proceda à rea-
lização dos procedimentos informáticos neces-
sários para que às 8h e 30m do dia útil seguinte 
à solicitação, todos os Serviços da Autarquia 
tenham ao dispor as ferramentas informáticas 
necessárias ao atendimento dos
Munícipes.
vila Nova de gaia,18 de dezembro de 2018
A Diretora Municipal de Administração e Finan-
ças, (Manuela garrido)

DeSPACHo N.º 112/DmAF/2018
Nos termos e para os efeitos do disposto no 
artigo 42º do Código de procedimento Admi-
nistrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n' 412015, 
de 7 de janeiro, durante a minha ausência por 
motivo de férias, no período compreendido en-
tre 20 de dezembro a 21 de dezembro de 2018, 
delego transitoriamente as minhas competên-
cias próprias e subdelegadas, no Senhor Eng.º 
Jorge Manuel Dias de Sousa pereira, Técnico 
Superior.
vila Nova de gaia, 17 de dezembro de 2018
A Chefe da Divisão de Mobilidade e Transportes
(Susana paulino)

DeSPACHo N.º 113/DeVS/2018
Nos termos e ao abrigo do disposto no artigo 
42.° do Anexo I do Decreto-Lei n.º 4/2015 de 
07 de Janeiro que aprova o Código de proce-
dimento Administrativo e no n.º 1 do artigo 19.° 
da Lei n.º 49/2012 de 29 de Agosto, designo 
José Luís Carvalho Costa técnico superior des-
ta Câmara Municipal para exercer funções em 
suplência durante a minha ausência por motivo 
de férias, no período de 27 a 28 de dezembro 
de 2018, inclusive,
vila Nova de gaia, 21de dezembro de 2018
o Chefe de Divisão de Espaços verdes e Salu-
bridade, (António Jorge Leitão Dias)

DeSPACHo N.º 114/2018
por necessidade de assegurar o regular funcio-
namento dos serviços da Divisão de Turismo, 
durante a minha ausência, por motivo de férias, 
no período de 17 a 28 de dezembro, e nos ter-
mos do disposto no n.º 1 do art.º 42 do Códi-
go do procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto-Lei 4/2015, de 07 de Janeiro, de-
signo o Dr. José Manuel viera Barbosa Duarte, 
Técnico Superior, para exercer funções em su-
plência.
vila Nova de gaia, 14 de dezembro de 2018
o Chefe de Divisão do Turismo (Eurico Coelho)

C.2. orDeNS De SerVIÇo

orDem De SerVIÇo N.º 18/2018
Considerando,
- o empenho e a disponibilidade dos traba-
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lhadores da Autarquia ao longo de todo o ano 
para com o serviço público;
- Que os períodos de descanso intercalados 
durante o ano, ainda que breves, são compro-
vadamente benéficos para a saúde dos traba-
lhadores;
- Que os trabalhadores, em geral, tendem a 
aproveitar aqueles dias festivos para se reuni-
rem com as suas famílias, deslocando-se, mui-
tos deles, para fora das suas áreas de residên-
cia;
- o interesse no conhecimento antecipado dos 
dias de dispensa ao serviço, contribuindo para 
uma melhor organização do tempo de trabalho 
e do cumprimento das respetivas atribuições;
- Que serão concedidas todas as tolerâncias 
de ponto, de âmbito nacional, que vierem a ser 
determinadas pelo governo, nomeadamente 
a tradicional terça-feira de Carnaval, dia 5 de 
março;
No uso da competência que me é conferida pela 
alínea a) do n.º 2 do artigo 35° da Lei 75/2013 
de 12 de setembro, determino concessão de 
ToLErâNCIA DE poNTo nas datas a seguir 
identificadas, todas em 2019, para todos os ser-
viços dependentes do Município, com exceção 
daqueles cuja natureza impõe que se assegu-
re o interesse público ininterrupto, designada-
mente ambiente e parques urbanos, educação 
(pessoal não docente), bombeiros, polícia mu-
nicipal e higiene pública e, nestes, os trabalha-
dores que, em tais períodos, se encontravam 
designados em escala.
• 2 de janeiro
• 4 de março
• 22 de abril
• 21 de junho
• 24 de junho (S. João)
• 16 de agosto
• 24 e 31 de dezembro
Mais determino que os responsáveis máximos 
dos serviços tomem as devidas providências, 
no âmbito das suas unidades orgânicas, relati-
vamente àqueles serviços que não podem dei-
xar de funcionar, devendo promover-se equi-
valente dispensa do dever de assiduidade dos 
respetivos trabalhadores em dia a fixar de acor-
do com a conveniência de sen/iço.
Município de vila Nova de gaia, 3 de dezembro 
de 2018

o presidente da Câmara, (Eduardo vítor rodri-
gues)
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D.1. AVISoS

AVS-CmVNG/2018/760
Direção Municipal de Infraestruturas e Espaço 

público
Divisão de Mobilidade e Transportes

AVISo
rEALIZAçÃo Do I SorTEIo pArA SELEçÃo 
DoS TÁXIS ESCALoNADoS pArA AS SEMA-
NAS pArES E ÍMpArES pArA o ANo DE 2019
Eduardo vítor rodrigues, presidente da Câma-
ra Municipal de vila Nova de gaia, torna público 
que ao abrigo da alínea b) do ponto 1 do Artigo 
8º, do regulamento do Transporte público de 
Aluguer em veículos Ligeiros de passageiros 
- Transporte em Táxi, se procederá ao sorteio 
para a seleção dos táxis da zona não urbana 
que pretendam cumprir o regime sequencial de 
prestação do serviço táxi na zona urbana, a ter 
lugar no dia 19/12/2018, às 15:00 horas na As-
sembleia Municipal, nos termos discriminados 
no ponto 1, às candidaturas apresentadas no 
edifício da Câmara Municipal de vila Nova de 
gaia.
1. Sorteio
1.1. o ato público decorrerá perante uma comis-
são nomeada pelo Sr. vice-presidente da Câ-
mara Municipal composta por um presidente, 
dois vogais efetivos e um suplente;
1.2. À Comissão referida no número anterior 
compete supervisionar todo o procedimento 
do sorteio e, ainda, deliberar sobre eventuais 
dúvidas e reclamações;
1.3. o sorteio realizar-se-á numa fase única;
1.4. Nessa fase, serão introduzidos num saco ou 
tômbola, a identificação dos taxistas interessa-
dos em participar neste regime de estaciona-
mento e, noutro saco ou tômbola, a identifica-
ção de semanas pares e semanas ímpares;
1.5. para cada taxista sorteado, cuja respetiva 
identificação será retirada do saco ou tômbola, 
corresponderá as semanas (pares ou ímpares) a 
sortear do outro saco ou tômbola;
1.6. A Comissão lavrará um auto do ato do sor-
teio, do qual constarão todos os elementos re-
levantes, nomeadamente, a identificação dos 
candidatos e a identificação das semanas.
2. Formalização da candidatura
2.1 requerimento, devidamente preenchido, 

disponível no portal www.cm-gaia.pt/, no ga-
binete de Atendimento público nos paços do 
Concelho ou na Loja do Cidadão de vila Nova 
de gaia, nos horários normais de expediente.
Município de vila Nova de gaia
o presidente da Câmara Municipal (prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues)
Data de publicitação: 12/12/2018

D.2. eDITAIS

eDT-CmVNG/2018/728
(proc. 1259/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 11/09/2018, 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 Travessa da ri-
beira, s/n.º, junto ao n.º 60, da união de fregue-
sias de pedroso e Seixezelo, deste Município, da 
intenção desta autoridade administrativa orde-
nar, a execução, a promover no prazo de 15 dias 
úteis, da limpeza da grande densidade de vege-
tação, existente no referido terreno, constituída 
essencialmente, por árvores, arbustos, silvados 
e demais resíduos, promovendo, entre outros, a 
proliferação de insetos e animais rastejantes,  e 
constituindo, por conseguinte, um foco de insa-
lubridade e de insegurança (risco de incêndio) 
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no local, em violação do disposto no art.º 33.º 
do regulamento Municipal de resíduos Sólidos 
urbanos e Limpeza pública do Município de 
vila Nova de gaia. 
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 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 
(1259/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/2018/42621
vila Nova de gaia, 19-11-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 03/12/2018

eDT-CmVNG/2018/729
Dr. TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Dire-
tor do Departamento da polícia Municipal, da 
Câmara Municipal de vila Nova de gaia, no uso 
das competências subdelegadas pelo despacho 
n.º 58/vMM/2017, de 9 de novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Municipal 

e vistorias Administrativas, com competência 
subdelegada pelo despacho n.º 47/pCM/2017, 
de 27 de outubro, proferido pelo Senhor presi-
dente da Câmara, com competência conferida 
pela Câmara Municipal, na reunião de Câmara 
de 21 de outubro de 2017.
FAZ SABEr, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº 1 do artigo 112.º do Código de proce-
dimento Administrativo, aprovado pelo Decre-
to-Lei n.º 4/2015, de 7 de Janeiro, através da 
afixação do presente Edital, aos proprietários 
da edificação sita na Travessa da raposa, n.º 
95 a 113, freguesia de pedroso e Seixezelo, vila 
Nova de gaia, de que, no âmbito do processo 
Administrativo nº 1814/vT/2018, foi pelo despa-
cho do Senhor vereador do pelouro da Fiscali-
zação Municipal e vistorias Administrativas, Dr. 
Manuel Monteiro, de 13/11/2018, determinada a 
realização de uma vistoria à referida edificação, 
a título oficioso, nos termos e para os efeitos do 
disposto nos artigos 89.º e seguintes do Decre-
to-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na reda-
ção que lhe é conferida pela legislação subse-
quente, com vista à avaliação do seu estado de 
conservação.
A vistoria tem como fundamento o facto, de 
em análise prévia sucinta efetuada no local por 
técnico municipal, se ter apurado que aquela 
edificação apresenta patologias suscetíveis de 
comprometerem as suas condições de salubri-
dade, segurança e arranjo estético, nomeada-
mente: 
• Casa térrea de construção antiga, implantada 
à face da via pública, em avançado estado de 
ruina e com construções anexas no interior do 
logradouro.
Essa vistoria, terá lugar no próximo dia 25 de 
janeiro de 2019, pelas 09:45 horas, sendo que, 
de acordo com o n.º 3 do art.º 90.º daquele di-
ploma legal, poderá, caso se pretenda, até à 
véspera da data da sua realização, ser indicado 
um perito para intervir na mesma e/ou formular 
quesitos que pretenda ver respondidos pelos 
técnicos nomeados.
Face ao exposto, solicita-se que, se digne (m) 
estar presente (s) no referido local, no dia e pe-
ríodo indicados.
Mais se informa que o processo poderá ser con-
sultado no Sector de vistorias Administrativas, 
no Edifício Corpus Christi, ao Largo de Aljubar-
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rota, nº 13, vila Nova de gaia (Beira rio) entre 
as 9h e as 12h30 e entre as 14h e as 16h30.
o referido despacho foi proferido ao abrigo da 
subdelegação de competências constante do 
despacho n. 47/pCM/2017 de 27 de outubro, 
proferido pelo Senhor presidente da Câmara, 
com competência conferida pela Câmara Muni-
cipal, na reunião de 21 de outubro de 2017. 
N/ ref.ª: INT-CMvNg/2018/44411
vila Nova de gaia, 28-11-2018 15:56
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira. 
Data de publicitação: 03/12/2018

eDT-CmVNG/2018/730
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo - ruA DA 
BouçA, SANDIM
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 05 de novembro de 2018, foi aprovada a se-
guinte poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo:
• Rua da Bouça, entroncamento com a Rua de 
vegide – Implementação de sinal de trânsito B2 
– STop – paragem obrigatória em cruzamentos 
ou entroncamentos, em Sandim 
para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de gaia, 26 de novembro de 2018
o vereador, Manuel António Correia Monteiro
Data de publicitação: 03/12/2018

eDT-CmVNG/2018/731
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo - ruA DA 
QuINTA AMArELA, pEDroSo
Manuel António Correia Monteiro, vereador da 
Câmara Municipal de vila Nova de gaia
TorNA pÚBLICo que, por deliberação da 
Exma. Câmara Municipal, tomada na reunião 
de 05 de novembro de 2018, foi aprovada a se-
guinte poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo:
• Rua da Quinta Amarela, entroncamento com 
a rua de venda de Cima – Implementação de 
sinal de trânsito B2 – STop – paragem obriga-
tória em cruzamentos ou entroncamentos, em 
pedroso
para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de gaia, 28 de novembro de 2018

o vereador, Manuel António Correia Monteiro
Data de publicitação: 03/12/2018

eDT-CmVNG/2018/732
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo - ruA 
QuINTA DAS roSAS, MAFAMuDE
Manuel António Correia Monteiro, vereador da 
Câmara Municipal de vila Nova de gaia
TorNA pÚBLICo que, por deliberação da 
Exma. Câmara Municipal, tomada na reunião de 
19 de Novembro de 2018, foi aprovada a seguin-
te poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo:
- Implementação de dois sentidos de trânsito, 
em toda a extensão, sendo proibido o trânsito a 
veículos de peso total a 3,5t
para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de gaia, 26 de Novembro de 2018
o vereador, Manuel António Correia Monteiro
Data de publicitação: 03/12/2018

eDT-CmVNG/2018/733
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo - ruA Do 
roNCo, SANDIM
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 
05 DE novembro de 2018, foi aprovada a se-
guinte poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo:
• Rua do Ronco, entroncamento com a rua da 
Candeeira – Implementação de sinal de trânsi-
to B2 – STop – paragem obrigatória em cruza-
mentos ou entroncamentos, em Sandim
para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de gaia, 28 de novembro de 2018
Data de publicitação: 03/12/2018

eDT-CmVNG/2018/736
TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento de policia Municipal, no uso das 
competências subdelegadas pelo Exmo. Se-
nhor vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despa-
cho n.º 58/vMM/2017 de 09 de Novembro:
Faz saber, que fica por este meio notificada a 
firma “FÁBrICA DE TINTAS E vErNIZES ES-
pINCho, LDA”, com última sede conhecida na 
rua Cândido dos reis, n.º 769 – r/c – Santa Ma-
rinha, na qualidade de proprietária conforme 
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consta na Conservatória do registo de Auto-
móveis, de que a polícia Municipal de vila Nova 
de gaia removeu no dia 13/02/2018, ao abrigo 
do art.º 164º do Código da Estrada, da rua par-
ticular às Arvores, freguesia de Santa Marinha, 
para o Estaleiro Municipal, sito na rua do pas-
sadouro, Freguesia da Madalena, o veículo Li-
geiro de passageiros, marca peugeot, modelo 
partner, com a matrícula 32-15-SN, por se en-
contrar estacionado em infração ao art.º 163º 
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 165º do Códi-
go da Estrada, com as consequências daí resul-
tantes.
E para constar se faz o presente Edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos lugares 
de estilo.
proc. N.º 112/DpM/vA/2018
N/ ref.ª: SAI-pMvNg/2018/1840
vila Nova de gaia, 27-11-2018 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 04/12/2018

eDT-CmVNG/2018/737
(proc. 544/vT/2018)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
FAZ SABEr, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº 1 do art.º 112.º do Código de procedi-
mento Administrativo (CpA), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de Janeiro, atra-
vés da afixação do presente Edital, de que, no 
âmbito do processo Administrativo nº 544/
vT/2018, foi por despacho daquele senhor ve-

reador, de 13 de novembro de 2018, proposta a 
seguinte decisão final:
Em 15.10.2018 foi realizada, a título oficioso, na 
sequência da participação efetuada pelos Ser-
viços Municipais de Bombeiros e proteção Ci-
vil através da informação n.º 0020/18-SMpC, 
datada de 05.03.2018, que ficou registada sob 
o n.º 1769, uma vistoria ao muro de vedação 
e de suporte de terras, sito à face da rua rio 
da Azenha, em frente ao n.º 156, freguesia de 
Avintes, v. N. gaia, nos termos e para os efeitos 
do disposto nos artigos 89.º e seguintes do re-
gime Jurídico de urbanização e de Edificação 
(rJuE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, 
de 16 de Dezembro, na redação que lhe é con-
ferida pela legislação subsequente.
Lavrou-se auto da mesma, para cujo teor se 
remete. De harmonia com a descrição nele re-
ferida, em matéria espacial, verifica-se que se 
trata de um muro de vedação e de suporte de 
terras, implantado à face da rua rio da Azenha, 
em frente ao n.º 156, freguesia de Avintes, v. N. 
gaia, com a extensão de cerca de 85 M.L. e a 
altura médio de cerca de 4 ML.
Analisadas as patologias assinaladas no auto de 
vistoria que pelos peritos foi lavrado, na sua ge-
neralidade e na sua especificidade, conclui-se 
que as mesmas provocam significativa insegu-
rança e insalubridade no local.
A situação fáctica observada, enquadra-se des-
te modo, na previsão legal do n.º 2 do art.º 89º 
do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de Dezembro, 
na redação que lhe é conferida pela legislação 
subsequente, preceito que confere a esta Câ-
mara Municipal, a possibilidade de determinar a 
execução de obras de conservação necessárias 
à correção de más condições de segurança ou 
de salubridade, ou à melhoria do arranjo esté-
tico.
Nesse sentido, com vista à correção das patolo-
gias assinaladas, deverá ser ordenado aos pro-
prietários, nos termos daquele enquadramento 
legal e com fundamento no auto de vistoria e 
na presente informação, no prazo máximo de 
30 dias úteis, a execução dos seguintes traba-
lhos:
1. reconstrução do muro de vedação/suporte 
de terras, com o mesmo material construtivo, 
principalmente na extensão de cerca de 6 M.L, 
frente ao n.º 156, devendo para o efeito ficar 
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consolidado, aprumado e com drenagem e es-
tabilidade suficientes para suportar as terras a 
que está sujeito, com cerca de 5M.L. de altura, 
de forma a garantir a sua total estabilidade.
2. picagem e consolidação do maciço rochoso 
do muro nas zonas desagregadas e em desa-
gregação, de forma a evitar a queda para a via 
pública de alguns dos seus elementos consti-
tuintes.
3. Colmatação das cavidades acentuadas exis-
tentes em algumas áreas do muro, em toda a 
sua extensão, de forma a garantir a sua estabi-
lidade.
4. remoção da vegetação infestante existente 
na envolvência do muro de forma a não invadir 
a via pública.
De acordo com o preconizado no n.º 3 do art.º 
55.º do regulamento Municipal da urbanização 
e da Edificação (rMuE), a realização dos traba-
lhos correspondentes ao ponto n.º 1, terá de ser 
precedida da comunicação da data do seu iní-
cio, da identificação do empreiteiro responsá-
vel pela execução dos mesmos, apresentando o 
respetivo alvará, bem como do diretor técnico 
da obra.” 
Nessa conformidade, fica notificada a parte pro-
prietária do imóvel vistoriado, para, de acordo 
com o disposto nos artigos n.ºs 121.º e 122.º do 
Código acima mencionado, se pronunciar por 
escrito, se assim o desejar, sobre esta proposta 
de decisão, no prazo de quinze dias a contar da 
receção da presente notificação.
Mais se comunica, que o processo poderá ser 
consultado naqueles Serviços, entre as 9:00 e 
as 12.30h e entre as 14:00 e as 16:30 h., e que, 
no mesmo se encontra um anexo fotográfico ao 
auto de vistoria, que não é afixado juntamente 
com o presente EDITAL.
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/2018/42170
vila Nova de gaia, 15-11-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 04/12/2018

eDT-CmVNG/2018/738
(proc. 706/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, 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 30 de outubro de 2018, ao 
abrigo 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 no ângulo das ruas 
de Nazarães e Nova de Nazarães, da freguesia 
da Madalena, deste Município.
DA orDEM, proferida por esta autoridade ad-
ministrativa no âmbito do processo de fiscali-
zação n.º 706/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 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, 
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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 706/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/2018/41394
vila Nova de gaia, 11-09-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 04/12/2018

eDT-CmVNG/2018/740
(proc. 1099/SAL/2018)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 
do nº.1 e nº.3, do art. 112º do Código de procedi-
mento Administrativo (aprovado pelo Decreto-
-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da afixa-
ção do presente Edital, e em cumprimento do 
despacho proferido pelo Senhor vereador do 
pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Manuel 
Monteiro, em 26/11/2018, ao abrigo da subde-
legação de competências constante do des-
pacho n. 47/pCM/2017 de 27 de outubro, o(s) 
proprietário(s), arrendatário(s), usufrutuário(s) 
e demais titulares de direitos reais sobre o ter-
reno sito na rua da Lage de Cima, junto á ha-
bitação da rua vale da voz, nº 28, da união de 
Freguesias de Sandim, olival, Lever e Crestuma, 
deste Município.
DA orDEM, proferida por esta autoridade ad-
ministrativa no âmbito do processo de fiscali-
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zação n.º 1099/SAL/2018, 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, 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 
(1099/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/2018/44812
vila Nova de gaia, 30-11-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 05/12/2018

eDT-CmVNG/2018/741
TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento de policia Municipal, no uso das 
competências subdelegadas pelo Exmo. Se-
nhor vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despa-
cho n.º 58/vMM/2017 de 09 de Novembro:
Faz saber, que ficam por este meio notificados 
os herdeiros de JoSÉ AuguSTo DA FoNSECA 
MACEDo, residente que foi na rua das viole-
tas, bloco 6- 2.º Frt. – vilar de Andorinhos, de 
que a polícia Municipal de vila Nova de gaia re-
moveu no dia 05/08/2018, ao abrigo do art.º 
164º do Código da Estrada, da rua José pinto 
Correia, freguesia de vilar de Andorinho, para 
o Estaleiro Municipal, sito na rua do passadou-
ro, Freguesia da Madalena, o veículo Ligeiro de 
passageiros, marca Ford modelo Escort, matrí-
cula 07-17-Lp, por se encontrar estacionado em 
infração ao art.º163º do Código da Estrada.
Dispõem os herdeiros, locatário, ou outro título 
jurídico, do prazo de 30 dias, contados do dia 
seguinte ao da publicação do presente Edital, 
para a reclamação do referido veículo, sob pena 
do mesmo ser considerado abandonado e ad-
quirido pela Autarquia, conforme o previsto no 
n.º 4 do art.º 165.º do Código da Estrada, com as 
consequências daí resultantes.
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E para constar se faz o presente Edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos lugares 
de estilo.
proc. N.º 272/DpM/vA/2018
N/ ref.ª: SAI-pMvNg/2018/1834
vila Nova de gaia, 26-11-2018 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 05/12/2018

eDT-CmVNG/2018/742
(proc. 1592/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 26/11/2018, 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 da pedra Tor-
ta, traseiras dos n.ºs 287/303 (lado nascente), 
da freguesia de Canidelo, deste Município.
DA orDEM, proferida por esta autoridade ad-
ministrativa no âmbito do processo de fisca-
lização n.º 1592/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;
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-
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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 1592/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/2018/44797
vila Nova de gaia, 30-11-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 06/12/2018

eDT-CmVNG/2018/743
(proc. 445/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 13 de agosto 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 do 
Flower nº 643, com acesso pela Travessa do 
Flower, freguesia de Canidelo, deste concelho, 
com efeitos a partir do próximo dia 8 de janeiro 
de 2019, pelas 8:00 horas, e pelo período es-
tritamente necessário ao cumprimento da exe-
cução coerciva da ordem de limpeza/corte da 
vegetação espontânea excessiva presente no 
referido terreno e posterior remoção ou elimi-
nação de todos os sobrantes vegetais a produ-
zir ou existentes, bem como de outros tipos de 
resíduos aí presentes, em violação do disposto 
no art. 33º e alínea b), do art. 49º, do regula-
mento Municipal de resíduos Sólidos urbanos 
e Limpeza pública de vila Nova de gaia por 
despacho do Exm.º Senhor vereador do pelou-
ro da Fiscalização Municipal, com competência 
subdelegada pelo despacho nº. 47/pCM/2017, 
de 27 de outubro.
por despacho de 18 de novembro de 2013, 
proferido ao abrigo da subdelegação de com-
petências atribuída pelo despacho nº. 147/
pCM/2013, de 01/11/2013, do Exm. Sr. presiden-
te da Câmara, foi ordenado, no âmbito do pro-
cedimento de fiscalização nº 0433/2013, ao(s) 
proprietário(s), arrendatário(s), usufrutuário(s) 
ou entidade que a qualquer título detenha o 
terreno, o logradouro da habitação sita na rua 
do Flower, nº 643, com acesso pela Travessa do 
Flower, Freguesia de Canidelo, deste municí-
pio, que procedesse(m), no prazo de 20 dias, à 
limpeza/corte da vegetação espontânea exces-
siva presente no terreno e posterior remoção 
ou eliminação de todos os sobrantes vegetais 
a produzir ou existentes, bem como de outros 
tipos de resíduos aí presentes, em violação do 
disposto no art.º 33.º e alínea b) do art.º 49.º do 
regulamento Municipal de resíduos Sólidos ur-
banos e Limpeza pública de vila Nova de gaia.
A ordem proferida veio a ser devidamente noti-
ficada por via de editais, afixados em 16/12/2013, 
respetivamente, no terreno, no logradouro da 
habitação sita na rua do Flower, nº 643, com 
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acesso pela Travessa do Flower, Freguesia de 
Canidelo, e na Junta de Freguesia de Canidelo, 
em local para esse fim destinado.
Não obstante, veio a verificar-se, esgotado o 
prazo fixado para o efeito e de acordo com in-
formação prestada, recentemente, pelos servi-
ços de fiscalização, na sequência de deslocação 
efetuada ao local, em 20/03/2017, que a ordem 
proferida não veio a ser cumprida, mantendo-
-se a situação de insalubridade detetada, o que 
legitima, ora, o recurso à execução coerciva da 
ordem proferida.
Mais se adverte, nos termos do disposto no n.º 
2, do art.º 157.º, do DL n.º 442/91, de 15 de no-
vembro, alterado pelo DL n.º 61/96, de 31/01, de 
que as quantias, relativas às despesas realiza-
das no âmbito da execução coerciva, incluindo 
quaisquer indemnizações ou sanções pecuniá-
rias, que a Administração tenha de suportar 
para o efeito, serão de conta dos infratores.
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(445/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/2018/45072
vila Nova de gaia, 12-03-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 06/12/2018

eDT-CmVNG/2018/746
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo - ruA 
TIrSo oLAZABAL, FrEguESIA DE ArCoZE-
Lo
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 
5 de Novembro de 2018, foi aprovada a seguin-
te poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo:
reposição dos sinais de obrigação D3a e D1a 
em falta e a colocação de um sinal de proibição 
C1 

para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de gaia, 5 de Dezembro de 2018,  
o vereador, Manuel António Correia Monteiro
Data de publicitação: 06/12/2018

eDT-CmVNG/2018/747
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo - TrA-
vESSA ChAMuSCA, uNIÃo DE FrEguESIAS 
DE grIJÓ E SErMoNDE (grIJÓ)
Manuel António Correia Monteiro, vereador da 
Câmara Municipal de vila Nova de gaia
TorNA pÚBLICo que, por deliberação da 
Exma. Câmara Municipal, tomada na reunião de 
19 de Novembro de 2018, foi aprovada a seguin-
te poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo:
Anulação do sentido único de circulação auto-
móvel e regresso a uma via com os dois senti-
dos de trânsito
para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de gaia, 5 de Dezembro de 2018,  
o vereador, Manuel António Correia Monteiro
Data de publicitação: 06/12/2018

eDT-CmVNG/2018/748
(proc. 484/vT/2018)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 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.
Dr. TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Dire-
tor do Departamento da polícia Municipal, da 
Câmara Municipal de vila Nova de gaia, no uso 
das competências subdelegadas pelo despacho 
n.º 58/vMM/2017, de 9 de novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Municipal 
e vistorias Administrativas, com competência 
subdelegada pelo despacho n.º 47/pCM/2017, 
de 27 de outubro, proferido pelo Senhor presi-
dente da Câmara, com competência conferida 
pela Câmara Municipal, na reunião de Câmara 
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de 21 de outubro de 2017.
FAZ SABEr, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº 1 do artigo 112.º do Código de procedi-
mento Administrativo, aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 4/2015, de 7 de Janeiro, através da afi-
xação do presente Edital, à parte proprietária 
da edificação sita na rua do Carregal, n.º 763, 
da freguesia de Canelas, v. N. gAIA, de que, 
no âmbito do processo Administrativo nº 484/
vT/2018, foi pelo despacho do Senhor verea-
dor do pelouro da Fiscalização Municipal e vis-
torias Administrativas, Dr. Manuel Monteiro, de 
26 de novembro de 2018, proferida a decisão 
cujos termos e fundamentos, se passa a referir:
“Em 06.08.2018 foi realizada, por iniciativa ofi-
ciosa dos Serviços, na sequência da participa-
ção efetuada pelo Serviço Municipal e Bom-
beiros e proteção Civil, consequente a uma 
denúncia efetuada junto destes Serviços por 
José Almeida Machado, locatário da edificação 
sita na rua dom Carregal, n.º 763, freguesia de 
Canelas, v. N. gaia, uma vistoria a este imóvel, 
nos termos e para os efeitos do disposto nos 
artigos 89.º e seguintes do regime Jurídico de 
urbanização e de Edificação (rJuE), aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezem-
bro, na redação que lhe é conferida pela legis-
lação 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 urbano habitacional, térreo, geminada a 
nascente com outra edificação, de construção 
antiga e implantado á face da via pública.
Em matéria de conservação das respetivas es-
truturas, importa salientar, que após análise na 
sua generalidade e na sua especificidade das 
patologias que pelos peritos foram elencadas, 
se conclui que as mesmas afetam de forma 
significativa as condições de salubridade e de 
segurança locais, prejudicando ainda, e igual-
mente de forma significativa o arranjo estético 
do imóvel.
A situação fáctica observada enquadra-se des-
te modo, na previsão legal dos n.º 2 do art.º 
89.º do rJuE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de Dezembro, na redação que 
lhe é conferida pela legislação subsequente, 
preceito que confere a esta Câmara Municipal, 
a faculdade de, a todo o tempo, determinar a 

execução de obras de conservação necessárias 
à correção de más condições de salubridade e/
ou segurança, ou à melhoria do arranjo estético 
dos edifícios.
Nesse sentido foi efetuada audiência prévia á 
parte proprietária através de edital, atenden-
do a que a mesma não se mostra devidamen-
te identificada no procedimento e ao locatário, 
José de Almeida Machado, por intermédio do 
ofício n.º 5109/2018, relativamente á intenção 
deste Município ordenar á primeira a realização 
das obras de conservação abaixo mencionadas, 
nos termos lá descritos e com os fundamentos 
lá especificados.
Não foi no entanto por nenhum deles deduzida 
qualquer resposta, relativamente á proposta de 
decisão que lhes foi comunicada. 
Em face ao exposto, e após devida ponderação 
dos elementos instrutórios do processo, deverá, 
nos termos daquele enquadramento legal, com 
vista à correção das patologias assinaladas no 
auto de vistoria lavrado e da insalubridade, in-
segurança e desarranjo estético por elas provo-
cados, com fundamento no mesmo, na propos-
ta de audiência aos interessados, e com base 
na presente informação, ser ordenada à parte 
proprietária do prédio vistoriado, no prazo má-
ximo de máximo de 90 dias úteis, a execução 
dos seguintes trabalhos:
- EXTErIor
a) Fachadas
1. Limpeza das fachadas e pintura geral
2. reparação e/ou substituição da caixilharia.
3. reparação dos estores plásticos das janelas.
b) Cobertura
4. reparação da cobertura, sendo substituído 
todo o madeiramento deteriorado e todas as 
telhas danificadas, incluindo a reposição das 
telhas deslocadas pela ação dos ventos.
c) Logradouro:
5. reparação/consolidação das paredes estru-
turais do corpo de anexos.
6. Colocação de caixilharia nos vãos do corpo 
dos anexos.
7. Ligação da rede de drenagem de águas re-
siduais prediais ao coletor púbico de sanea-
mento, depois de devidamente autorizado pela 
empresa municipal “Águas de gaia, EEM, S.A”, 
conforme previsto no art.º 94.º do regulamento 
geral das Edificações urbanas (rgEu) e art.º 



79

 nº 98 | dezembro 2018 | boletim municipal

avisos e editais

11.º do regulamento dos Sistemas públicos e 
prediais de Abastecimento de Água e DE Dre-
nagem e Tratamento de Águas residuais do 
Município de v. N. gaia, incluindo todos os tra-
balhos que para o efeito forem determinados 
por aquela empresa. 
INTErIor/uNIDADE
8. reparação/substituição dos tetos dos com-
partimentos da habitação e do teto da varanda 
frontal, incluindo pintura.
9. reparação do reboco das paredes afetadas 
com manchas de humidade, incluindo pintura.
10. reparação/consolidação da estrutura do 
soalho do vestíbulo.” 
Adverte-se o destinatário (a) desta ordem ad-
ministrativa, de que, caso não cumpra volunta-
riamente com o ordenado, no prazo indicado, 
ficará sujeito (a) à instauração de processo de 
contraordenacional pelo ilícito previsto e puni-
do pelo n.º 1, alínea s) e n.º 4 do art.º 98.º do re-
gime Jurídico da urbanização e da Edificação 
(rJuE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, 
de 16 de Dezembro, na redação que lhe é confe-
rida pela legislação subsequente, punível com 
coima a graduar entre € 500,00 e €10.000, in-
correndo ainda na pratica do crime de desobe-
diência, 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 le-
gal.
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/2018/45334
vila Nova de gaia, 12-04-2018 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 06/12/2018

eDT-CmVNG/2018/749
(proc. 1803/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 26/11/2018, o(s) proprietário(s), 
arrendatário(s), usufrutuário(s) e demais titu-
lares de direitos reais sobre o terreno, sito na 
rua de Lijó, ao lado do nº 484, da Freguesia de 
vilar de Andorinho, deste município, da inten-
ção desta autoridade administrativa ordenar, a 
execução, a promover no prazo de 15 dias úteis, 
da limpeza da vegetação e demais resíduos, 
existentes no referido terreno, promovendo, en-
tre outros, a proliferação de insetos e animais 
rastejantes, e constituindo, por conseguinte, um 
foco de insalubridade e de insegurança (risco 
de incêndio) no local, em violação do disposto 
no art.º 33.º do regulamento Municipal de re-
síduos Sólidos urbanos e Limpeza pública do 
Município de vila Nova de gaia. 
Com efeito, decorre do disposto no citado art.º 
33.º, que é proibida a existência de árvores, ar-
bustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou quais-
quer resíduos nos terrenos ou logradouros dos 
prédios rústicos ou urbanos quando constituam 
perigo de incêndio ou para a saúde pública, 
sendo que, de acordo com o disposto na alínea 
b) do art.º 49.º, do citado regulamento, consti-
tui contraordenação, passível de coima gradua-
da de uma vez até um máximo de cinco vezes o 
salário mínimo nacional. 
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 
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escrito, no prazo de 10 dias úteis, a contar da 
presente notificação, a intenção agora comuni-
cada converter-se-á em ordem efetiva, deven-
do cumprir com o determinado no prazo que 
lhe foi concedido. 
Mais se notifica que, após o decurso do prazo 
concedido para o efeito, e constatada a manu-
tenção da situação de insalubridade e insegu-
rança detetada, nos termos e para os efeitos do 
disposto no n.º 2 do art.º 149.º e ss. do DL n.º 
442/91, de 15 de novembro, alterado pelo DL n.º 
61/96, de 31/01, aplicável por força do disposto 
no art.º 6.º, do DL n.º 4/2015, de 07/01, será to-
mada posse administrativa do terreno com vis-
ta à execução coerciva dos trabalhos.
A posse administrativa é realizada pelos servi-
ços municipais competentes, mediante a elabo-
ração de um auto de posse onde, para além de 
se identificar o ato aqui expresso, se especifi-
cam demais elementos que se revelem por per-
tinentes elencar. As quantias relativas às despe-
sas realizadas no âmbito da execução coerciva, 
incluindo quaisquer indemnizações ou sanções 
pecuniárias, que a administração tenha de su-
portar para o efeito, são de conta dos infratores. 
Ao prazo aqui fixado acresce uma dilação de 
30 dias. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(1803/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/2018/44410
vila Nova de gaia, 28-11-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 06/12/2018

eDT-CmVNG/2018/750
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 24 respeitante à 
reunião ordinária realizada no dia 3 de dezem-
bro de 2018, aprovada nos termos do disposto 
no art.º 27º do CpA, no nº. 3 do art.º 57º da Lei 
nº 75/2013, de 12 de setembro, bem como do 
nº. 1, do art.º 11º do regimento desta Câmara 
Municipal, aprovado pelo Executivo na reunião 
de 2017/10/21.
por ser verdade e a fim de ser tornada pública 
se fez o presente Edital que vai ser afixado no 
átrio Municipal, estando a respetiva ata exposta 
para consulta, junto do balcão de informação. 
vila Nova de gaia, 4 de dezembro de 2018.
o vereador, Manuel António Correia Monteiro 
Data de publicitação: 07/12/2018

eDT-CmVNG/2018/752
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 74/87
(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 22 
de novembro 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 74/87 para o lote n.º 22, 
requerido em nome de ADoLFo LANgForD 
CorrEIA DoS SANToS, que tem como obje-
tivo:
1. retificação da área do lote 22, de 4612,00m2 
para 3500,00 m2 e sua substituição em 3 lotes 
(lote 22, lote 23 e lote 24); 
2. o lote 22 passa a possuir a área de 2.293,00m2, 
destinado a habitação unifamiliar isolada cons-
tituída por r/chão+1, com área de implantação 
de 244,00m2 e área de construção de 400m2 
(já edificada); 
3. Definição do Lote 23 com área de 440,50 
m2, destinado a habitação unifamiliar isolada 
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constituída por cave/r/chão+1, com área de im-
plantação de 130,00m2 e área de construção de 
390,00m2; 
4. Definição do Lote 24, com área de 766,50 
m2, destinado a habitação unifamiliar isolada 
constituída por cave/r/chão+1, com área de im-
plantação de 170,00m2 e área de construção de 
510,00m2. 
para efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
27.º ficam os proprietários dos lotes constantes 
do referido alvará de loteamento notificados 
para se pronunciarem sobre a alteração indica-
da, no prazo de 10 dias. 
o processo n.º 897/18 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: 10/12/2018

eDT-CmVNG/2018/753
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 01/13
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 
urbanização e Edificação)
Eng.º patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-
-presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 44/pCM/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 
de outubro de 2017.

FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 27 
de novembro de 2018 e nos termos do dispos-
to no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16 de dezembro, na sua atual redação, que foi 
apresentado um pedido de alteração da licença 
de loteamento n.º 01/13 para os lotes 1, 2 e 3, re-
querido em nome de FuNDo DE INvESTIMEN-
To IMoBILIÁrIo FEChADo SALINAS, que tem 
como objetivo: 
Alteração da área máxima de implantação do 
lote 1, de 178m2 para 225m2 e da área máxima 
de construção, de 200m2 para 260m2, resul-
tante da ampliação do corpo do r/chão para 
espaços de apoio à habitação (arrumos/gara-
gem) e do aumento pontual da edificação para 
o lado poente; 
Alteração da área máxima de implantação do 
lote 2, de 202m2 para 240m2 e da área máxi-
ma de construção, de 200m2 para 275m2, re-
sultante da ampliação do corpo do r/chão para 
espaços de apoio à habitação (arrumos/gara-
gem) e do aumento pontual da edificação para 
o lado poente; 
Alteração da área máxima de implantação do 
lote 3, de 202m2 para 257m2 e da área máxi-
ma de construção, de 200m2 para 275m2, re-
sultante da ampliação do corpo do r/chão para 
espaços de apoio à habitação (arrumos/gara-
gem) e do aumento pontual da edificação para 
o lado poente; 
previsão de utilização da cobertura do piso de 
r/chão, voltado para a rua das Chieiras, para ter-
raço. 
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 5697/18 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: 10/12/2018

eDT-CmVNG/2018/758
(proc. 1177/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 de Setembro de 2018, ao abri-
go da subdelegação de competências cons-
tante do despacho n. 47/pCM/2017 de 27 de 
outubro, o(s) proprietário(s), arrendatário(s), 
usufrutuário(s) e demais titulares de direitos 
reais sobre o terreno, sito na ruA LourEIro 
DE BAIXo, a nascente do nº 664 com frente 
para uma rua sem designação, freguesia de 
grIJÓ E SErMoNDE, 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.
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.
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 
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30 dias. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(1177/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/2018/45676
vila Nova de gaia, 12-06-2018 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 11/12/2018

eDT-CmVNG/2018/761
(proc. 606/SAL/2017)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 
do nº.1 e nº.3, do art. 112º do Código de procedi-
mento Administrativo (aprovado pelo Decreto-
-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da afixa-
ção do presente Edital, e em cumprimento do 
despacho proferido pelo Senhor vereador do 
pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Manuel 
Monteiro, em 26/11/2018, 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 dos Consortes, frente ao nº 
336, da Freguesia de oliveira do Douro, deste 
Município.
DA orDEM, proferida por esta autoridade ad-
ministrativa no âmbito do processo de fiscali-
zação n.º 606/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, 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, 
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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 
(606/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/2018/45860
vila Nova de gaia, 12-07-2018 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 12/12/2018

eDT-CmVNG/2018/765
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 
04 de dezembro 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 36/07 para o lote n.º 
12, requerido em nome de ruI MANuEL SILvA 
DE SouSA roChA, que tem como objetivo: 
a) Alteração da área de implantação da edifica-
ção principal, de 100m2 para 115,60m2; 
b) 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; 

c) Alteração da área de construção da habi-
tação, do r/chão e do andar, de 100m2 para 
98,8m2; 
d) Definição do anexo com 28m2 como facul-
tativo.
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: 14/12/2018

eDT-CmVNG/2018/766
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 36/87
(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 
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cumprimento do seu despacho proferido em 
30 de novembro 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 36/87 para o lote n.º 
20, requerido em nome de MArIA ISILDA Sou-
SA DoS SANToS, que tem como objetivo:
Alteração da área do lote, de 354m2 para 
372m2, resultante da realização de levantamen-
to topográfico;
Alteração da área de implantação da habitação, 
de 99m2 para 108m2;
Alteração da área de construção da habitação, 
de 263m2 para 287m2;
Alteração da área de implantação do anexo, de 
15m2 para 80m2.
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 3971/18 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: 14/12/2018

eDT-CmVNG/2018/768
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 23 respeitante à reu-
nião pública realizada no dia 19 de novembro 
de 2018, aprovada nos termos do disposto no 
art.º 27º do CpA, no nº. 3 do art.º 57º da Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro, bem como do nº. 
1, do art.º 11º do regimento desta Câmara Mu-
nicipal, aprovado pelo Executivo na reunião de 
2017/10/21.
por ser verdade e a fim de ser tornada pública 
se fez o presente Edital que vai ser afixado no 
átrio Municipal, estando a respetiva ata exposta 
para consulta, junto do balcão de informação.
vila Nova de gaia, 14 de dezembro de 2018.
Data de publicitação: 19/12/2018

eDT-CmVNG/2018/771
(proc. 1187/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.
FAZ SABEr, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº 1 do art.º 112.º do Código de procedi-
mento Administrativo (CpA), aprovado pelo De-
creto-Lei n.º 4/2015, de 07 de Janeiro, através 
da afixação do presente Edital, de que, por meu 
despacho de 12/06/2018, com competência 
subdelegada pelo despacho nº. 47/pCM/2017, 
de 27 de outubro, foi proferida, nos termos do 
disposto no nº. 2, do art.º 149º e ss. do DL nº. 
442/91, de 15 de novembro, alterado pelo DL nº. 
61/96, de 31/01, aplicável por força do disposto 
no art.º 6º, do DL nº. 4/2015, de 07/01, decisão 
de tomada de posse administrativa do imóvel, 
ao lado do nº 129, da rua da giesta, da fregue-
sia de vilar de Andorinho, deste concelho, com 
efeitos a partir do próximo dia 29 de janeiro de 
2019, pelas 8:00 horas, e pelo período estrita-
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mente necessário ao cumprimento da execução 
coerciva da ordem de limpeza/corte da vegeta-
ção espontânea excessiva presente no referido 
terreno e posterior remoção ou eliminação de 
todos os sobrantes vegetais a produzir ou exis-
tentes, bem como de outros tipos de resíduos 
aí presentes, em violação do disposto no art.º 
33º e alínea b), do art.º 49º, do regulamento 
Municipal de resíduos Sólidos urbanos e Lim-
peza pública de vila Nova de gaia, por despa-
cho do Exmo. Senhor vereador do pelouro da 
Fiscalização Municipal e vistorias Administrati-
vas, com competência subdelegada pelo des-
pacho nº. 47/pCM/2017, de 27 de outubro.
Com efeito, por despacho do Exmo. Senhor ve-
reador do pelouro da Fiscalização Municipal e 
vistorias Administrativas, veio a ser ordenado 
aos proprietários, arrendatários, usufrutuários 
ou entidade que a qualquer título detivesse(m) 
o terreno, que procedesse(m), no prazo de 15 
dias úteis, à limpeza/corte da grande densida-
de de vegetação, existente no terreno, sito nº 
129, da rua da giesta, da freguesia de vilar de 
Andorinho, deste concelho, em virtude do seu 
estado violar o disposto no art. 33º e alínea b), 
do art.º 49º, do regulamento Municipal de re-
síduos Sólidos urbanos e Limpeza pública de 
vila Nova de gaia.
ora, a ordem proferida veio a ser-lhes devi-
damente notificada, por via de editais afixa-
dos, nos locais de estilo, respetivamente, em 
22/12/2017 e em 8/01/2018.
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 29/03/2018, que a ordem 
proferida não veio a ser cumprida, o que legiti-
ma, ora, o recurso à tomada de posse adminis-
trativa do prédio, em causa, para efeitos execu-
ção coerciva da ordem incumprida.
Mais se adverte, nos termos do disposto no nº. 
2, do art.º 157º, do DL nº. 442/91, de 15 de no-
vembro, alterado pelo DL nº. 61/96, de 31/01, de 
que as quantias, relativas às despesas realiza-
das no âmbito da execução coerciva, incluindo 
quaisquer indemnizações ou sanções pecuniá-
rias, que a Administração tenha de suportar 
para o efeito, serão de conta dos infratores.
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/2018/46645
vila Nova de gaia, 13-12-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 20/12/2018

eDT-CmVNG/2018/772
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo - ruA Do 
CoDESSAL, FrEguESIA DA uNIÃo DAS FrE-
guESIAS DE SANDIM, oLIvAL, LEvEr E CrES-
TuMA
MANuEL ANTÓNIo CorrEIA MoNTEIro, vE-
rEADor DA CâMArA MuNICIpAL DE vILA 
NovA DE gAIA,
TorNA pÚBLICo que, por deliberação da 
Exma. Câmara Municipal, tomada na reunião de 
6 de fevereiro de 2017, foi aprovada a seguinte 
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo:
Implementação de sentido único de circulação 
nascente-> poente, em toda a extensão da rua 
do Codessal
para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de gaia, 18 de dezembro de 2018, 
o vereador, Manuel António Correia Monteiro
Data de publicitação: 21/12/2018

eDT-CmVNG/2018/775
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 14 
de dezembro 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 18/97 para o lote n.º 5, reque-
rido em nome de MAgDA MArLENE MENDES 
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BArBoSA, que tem como objetivo:
a) proposta de alteração do polígono de im-
plantação prevista para a edificação principal, 
passando a construção principal de uma área 
de implantação de 120,00m2 para 176,00m2;
b) proposta de anulação do piso de cave;
c) redução da área bruta de construção da edi-
ficação principal de 360,00m2 para 326,00m2;
d) Definição da construção anexa, com uma 
área de 120m², como facultativa;
d) Alteração da localização e altimetria dos 
muros de vedação (frontais e posteriores).
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 6213/18 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: 27/12/2018

eDT-CmVNG/2018/776*
N. º 3/2018

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 ju-

lho a 30 de setembro de 2018.
vila Nova de gaia, 19 de dezembro de 2018.
o Conselho de Administração, Águas de gaia, 
EM, SA
Data de publicitação: 27/12/2018
*Ver mapas nas últimas páginas do boletim

eDT-CmVNG/2018/777
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 15/72
(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 dezembro de 2018, e nos termos do dispos-
to no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16 de dezembro, na sua atual redação, que foi 
apresentado um pedido de alteração da licença 
de loteamento n.º 15/72 para o lote sito na rua 
da fonte n.º 274 da freguesia de Serzedo e pe-
rosinho, requerido em nome de JoAo FErrEI-
rA, que tem como objetivo:
Alteração da área do lote de 602m2 para 612m2, 
resultante da realização de levantamento topo-
gráfico; 
Alteração da área de implantação, passando a 
apresentar o valor de 411m2; 
Alteração do uso da edificação para comércio/
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 2285/15 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)
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Data de publicitação: 28/12/2018

e.1. ProrroGAÇÃo Do PrAzo De SUSPeN-
SÃo De eFICÁCIA Do reGULAmeNTo mUNI-
CIPAL De ATrIbUIÇÃo De beNeFÍCIoS PÚ-
bLICoS
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 de setembro, que a Câmara 
Municipal, em reunião pública realizada no dia 
19 de novembro de 2018, e a Assembleia Mu-
nicipal de vila Nova de gaia, em reunião ordi-
nária de 22 de novembro de 2018, deliberaram 
prorrogar o prazo da suspensão de eficácia do 
regulamento Municipal de Atribuição de Bene-
fícios públicos (regulamento n.º 48/2018, de 19 
de janeiro de 2018) publicada através do Edi-
tal n.º 559/2018 Dr, 2.ª série, N.º 106, 4 de ju-
nho de 2018, até à data de entrada em vigor do 
novo regulamento de Taxas e outras receitas 
do Município de vila Nova de gaia, cujo proce-
dimento de elaboração se encontra em curso, 
o que se publica e produz efeitos, nos termos 
do disposto no artigo 139.º do Código do pro-
cedimento Administrativo, no dia da sua publi-
cação no Diário da república, sem prejuízo de 
tal publicação ser igualmente feita no Boletim 
Municipal e na Internet no sítio institucional do 
Município.
26 de novembro de 2018
o presidente da Câmara, Eduardo vítor rodri-
gues

e.2. reGULAmeNTo GoP — GAIA orÇAmeN-
To PArTICIPATIVo
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 de setembro, que a Câmara 
Municipal, em reunião ordinária realizada no dia 
5 de novembro de 2018, e a Assembleia Munici-
pal de vila Nova de gaia, em reunião ordinária 
de 22 de novembro de 2018, deliberaram apro-
var, após consulta pública, o regulamento gop 
— gaia orçamento participativo, que se publi-
ca, nos termos e para os efeitos do disposto no 
artigo 139.º do Código do procedimento Admi-
nistrativo, o qual entra em vigor no dia seguinte 

E. rEguLAMENToS
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ao da sua publicação no Diário da república, 
sem prejuízo de tal publicação ser igualmente 
feita no Boletim Municipal e na Internet no sítio 
institucional do Município.
27 de novembro de 2018. - o presidente da Câ-
mara, Eduardo vítor rodrigues.

preâmbulo
o Município de vila Nova de gaia defende a 
importância da participação na definição das 
políticas de proximidade, do investimento inte-
ligente e da inovação social como mecanismos 
para reforçar a qualidade da democracia, a coe-
são social e o desenvolvimento do Concelho.
Com o propósito de efetivar os direitos da Cons-
tituição da república portuguesa, que visam 
aprofundar a democracia participativa e garan-
tir a participação ativa na vida política e pública 
a todos cidadãos, previstos nos artigos 2.º, 48.º 
e 109.º, o Município de vila Nova de gaia as-
sume a especial responsabilidade de promover 
oportunidades de participação e aprendizagem 
para a cidadania ativa.
os orçamentos participativos constituem es-
paços privilegiados de participação e apren-
dizagem enquanto processos democráticos 
de identificação de prioridades, construção de 
ideias, discussão, deliberação, financiamento e 
execução de projetos, pelos quais é conferido 
aos cidadãos o poder de definirem e prioriza-
rem uma parte do investimento público.
Inspirado nos valores da democracia partici-
pativa e baseado em múltiplas experiências já 
desenvolvidas com sucesso a nível mundial, o 
Município de vila Nova de gaia adotou em 2015 
o regulamento gop — gAIA orçamento parti-
cipativo, como instrumento pedagógico da sua 
política de reforço da democracia participativa 
e de maior envolvimento dos cidadãos, desig-
nadamente dos mais jovens em idade escolar, 
na gestão municipal, em articulação com o cor-
po docente e com os pais, de modo a garantir, 
no futuro, que cada vez mais cidadãos exerçam 
efetivamente o seu direito constitucional de 
participação ativa na vida política da autarquia.
presidiu à aprovação do regulamento gop 
-gAIA orçamento participativo/2015 o incenti-
vo do espírito cívico e de cidadania dos jovens 
alunos da comunidade escolar gaiense, com 
idade compreendida entre os 16 e os 19 anos do 

Ensino Secundário (do 10.º ao 12.º ano de esco-
laridade).
o sobredito regulamento teve como objetivo 
contribuir pedagogicamente para o exercício 
informado, ativo e responsável da participação 
política dos cidadãos na decisão de afetação de 
recursos às políticas públicas municipais, incen-
tivar junto da comunidade escolar a interação 
entre eleitos locais, técnicos municipais, cida-
dãos e sociedade civil em geral na procura das 
melhores soluções para os problemas da comu-
nidade tendo em conta os recursos disponíveis, 
estimular a educação cívica, permitindo aos 
cidadãos mais jovens, perante a complexidade 
dos problemas colocados à gestão municipal, 
desenvolver atitudes, competências e práticas 
de participação conducentes à integração das 
suas preocupações individuais no bem comum, 
bem como adequar as políticas públicas muni-
cipais às necessidades e expectativas das pes-
soas, reforçando, assim, a qualidade da própria 
democracia.
volvidos três anos de vigência do regulamen-
to de 2015, gop — gaia orçamento participati-
vo, encontram -se reunidas as condições para a 
consolidação e aperfeiçoamento daquele regu-
lamento, designadamente
no que concerne à revisão e alteração das nor-
mas de participação, como também para o 
alargamento do seu âmbito de aplicação, favo-
recendo deste modo, a sua coesão geracional, 
bem como sua ação na sociedade, tanto no pla-
no coletivo como individual.
por conseguinte, com o intuito de consolidar a 
ligação entre o município e os seus munícipes 
e de potenciar a intervenção ativa destes na 
definição de prioridades da gestão municipal, 
o regulamento gop — gaia orçamento partici-
pativo vem possibilitar a recolha de contributos 
para
a elaboração do orçamento municipal e gestão 
da vida pública.
Ao estimular o diálogo, este processo transfor-
mador permite identificar motivações e soluções 
dos cidadãos e contribui para a compreensão 
mútua, construção de confiança e investimento 
inteligente, nomeadamente, produzindo impac-
tos ao nível da governança, abertura, desburo-
cratização, descentralização e modernização 
do Município, da eficácia, eficiência, e qualidade 
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da gestão e sustentabilidade dos investimentos 
públicos, do conhecimento das competências 
municipais e complexidade dos processos de 
decisão na elaboração das políticas públicas e 
do empoderamento das comunidades e cons-
trução de resiliência, com vista ao desenvolvi-
mento de um concelho melhor e mais coeso a 
nível social, geracional e territorial.
Neste sentido, com a intenção de reforçar as 
várias experiências já implementadas do regu-
lamento gop — gAIA orçamento participativo 
e com o forte intuito de agregar a totalidade 
da população e ajustando –o aos objetivos do 
Município, é criado o presente regulamento, 
revogando- -se o regulamento de 2015, gop 
— gaia orçamento participativo. Nos termos 
das alíneas k) e ccc) do n.º 1 do artigo 33.º do 
regime Jurídico das Autarquias Locais, apro-
vado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
compete à Câmara Municipal de gaia elaborar 
e submeter à aprovação da Assembleia Muni-
cipal, os projetos de regulamentos externos do 
Município bem como apresentar propostas, à 
mesma Assembleia, sobre matérias da compe-
tência desta.
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:

regulamento municipal GoP — Gaia orça-
mento Participativo

CApÍTuLo I
Disposições gerais

Artigo 1.º
objeto e Lei habilitante

o presente regulamento cria e define as regras 
do gop — gaia orçamento participativo e é 
elaborado ao abrigo do disposto nos artigos 2.º, 

48.º, 109.º e 241.º da Constituição da república 
portuguesa (Crp), do artigo 135.º e seguintes 
do Código do procedimento Administrativo 
(CpA), aprovado pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, 
de 7 de janeiro, bem como no âmbito das atri-
buições conferidas pelos artigos 23.º, 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.

Artigo 2.º
âmbito territorial e temático

1 — o gaia orçamento participativo abreviada-
mente designado por gop abrange a totalida-
de do território do Concelho de vila Nova de 
gaia.
2 — As áreas temáticas do gop constam das 
Normas de participação a vigorar em cada ano, 
nos termos aprovados pela Câmara Municipal.

Artigo 3.º
princípios orientadores

o gaia orçamento participativo desenvolve -se 
no quadro dos seguintes princípios orientado-
res:
a) princípio da participação — segundo o qual 
é assegurada e potenciada a intervenção ati-
va dos munícipes na recolha de contributos e 
definição de prioridades para a elaboração do 
orçamento municipal e gestão da vida pública;
b) princípio da Cooperação — segundo o qual 
se pretende estimular um sentimento de per-
tença e colaboração, ao envolver, para além da 
autarquia, todos aqueles que estão implicados 
na dinâmica social do concelho, e que se traduz 
numa aproximação com a comunidade local;
c) princípio da Mudança Social — concretizado 
através da identificação e participação da co-
munidade local num processo de mudança;
d) princípio da Democracia — segundo o qual 
é realizado um programa estruturado e com fi-
nalidade democrática definido com uma estru-
tura e planificação assentes no diálogo com a 
comunidade local do concelho, num espírito de 
convivência sã e democrática.

Artigo 4.º
objetivos

São objetivos do gaia orçamento participativo:
a) reforçar a qualidade da democracia e dos 
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seus instrumentos, valorizando a democracia 
participativa no quadro da Constituição da re-
pública portuguesa;
b) Incentivar o diálogo entre eleitos, técnicos 
municipais, cidadãos e sociedade civil organi-
zada, na procura das melhores soluções para os 
problemas de acordo com os recursos disponí-
veis;
c) Contribuir para a educação cívica, ajudando 
a compreender a complexidade dos problemas, 
a finitude dos recursos e a necessidade de to-
mar decisões que favoreçam o mais amplamen-
te possível o interesse público;
d) Fomentar competências e práticas de parti-
cipação;
e) Conjugar as preocupações pessoais dos ci-
dadãos com o interesse público;
f) Adequar as políticas públicas municipais às 
necessidades e expectativas das pessoas para 
melhorar a qualidade de vida no concelho;
g) Aumentar a transparência da atividade da 
autarquia, o nível de responsabilização dos elei-
tos e da estrutura municipal, contribuindo para 
aprofundar a democracia;
h) Contribuir para o desenvolvimento do con-
celho, reforçando a governança, o investimen-
to inteligente, a coesão económica e social e a 
qualidade de vida dos munícipes.

CApÍTuLo II
participação

Artigo 5.º
participantes

1 — o gaia orçamento participativo é aberto, 
em regra, à participação de todos os cidadãos 
interessados, maiores de 18 anos, nomeada-
mente, naturais, residentes, estudantes ou tra-
balhadores no Concelho de vila Nova de gaia.
2 — o gaia orçamento participativo pode, no 
entanto, revestir em cada ano, mediante deli-
beração da Câmara Municipal, diferentes mo-
dalidades de acesso, suscetíveis de restringir o 
respetivo âmbito de participação, designada-
mente:
a) gop — Jovem, aberto à participação de ci-
dadãos com idades compreendidas entre 13 e 
30 anos;
b) gop — Sénior, aberto à participação de cida-
dãos com idade superior a 65 anos;

c) gop — Escolas, aberto à participação de alu-
nos das escolas do Concelho.

Artigo 6.º
Modelo

1 — o gaia orçamento participativo assenta 
num modelo de participação com duas verten-
tes, uma de cariz consultivo e outra de cariz de-
liberativo.
2 — o modelo de participação de cariz consulti-
vo respeita à participação dos cidadãos, através 
da apresentação de propostas de investimento, 
ou de outra natureza, a incluir no orçamento 
municipal.
3 — o modelo de participação de cariz delibe-
rativo respeita à decisão dos cidadãos, através 
de votação na escolha dos projetos vencedores.

Artigo 7.º
Normas de participação

A modalidade, os princípios técnicos, a meto-
dologia, a verba a afetar, a calendarização das 
diferentes fases e demais regras de operaciona-
lização aplicáveis à edição de cada ano do gop 
constam das Normas de participação respeti-
vas a aprovar pela Câmara Municipal, em con-
formidade com o modelo Anexo e que integra 
o presente regulamento.

Artigo 8.º
Componente orçamental

1 — o montante anual a afetar ao gop, em cada 
ano, é devidamente inscrito no plano Anual de 
Atividades e no orçamento Municipal respetivo.
2 — A Câmara Municipal compromete -se a exe-
cutar os projetos vencedores do gop no ano 
subsequente ao do processo das respetivas 
candidaturas.

CApÍTuLo III
Funcionamento

Artigo 9.º
Fases do processo

o procedimento do gaia orçamento participa-
tivo é composto pelas seguintes fases:
a) Apresentação de propostas;
b) Análise técnica das propostas;
c) Divulgação da lista provisória das propostas 
admitidas e excluídas;
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d) período de reclamações;
e) Decisão sobre as reclamações;
f) Divulgação da lista final dos projetos;
g) votação;
h) Decisão final;
i) Anúncio público dos projetos vencedores.

Artigo 10.º
Apresentação de propostas

1 — As propostas devem ser apresentadas atra-
vés de formulário próprio e submetidas à Câ-
mara Municipal nos termos estabelecidos nas 
respetivas Normas de participação.
2 — As propostas devem ser claras e precisas 
quanto ao seu âmbito e objeto, permitindo uma 
correta análise, sob pena de rejeição.
3 — Apenas será considerada uma proposta por 
participante.
4 — Caso se verifique que no mesmo documen-
to consta mais que uma proposta, apenas será 
considerada a primeira.

Artigo 11.º
Análise Técnica das propostas

1 — As propostas são objeto de análise e se-
leção a cargo de uma Comissão Técnica cuja 
composição e designação compete à Câmara 
Municipal, no quadro das normas de participa-
ção do gop respetivo, a aprovar anualmente.
2 — No âmbito do gop apenas são elegíveis 
as propostas de despesa corrente ou de capital 
que se enquadrem nas atribuições e competên-
cias municipais de acordo com as áreas temáti-
cas estabelecidas nas Normas de participação.
3 — As propostas serão avaliadas de acordo 
com os critérios de ordem legal, financeira, de 
exequibilidade e de sustentabilidade.
4 — A semelhança do conteúdo ou a proximi-
dade geográfica entre propostas poderá ori-
ginar a integração de várias propostas num só 
projeto ficando, contudo, este condicionado ao 
consentimento por parte dos respetivos propo-
nentes.
5 — São excluídas as propostas que não reúnam 
os requisitos necessários à respetiva implemen-
tação, designadamente:
a) respeitem a matérias não inseridas no qua-
dro de atribuições e competências da Câmara 
Municipal de vila Nova de gaia;
b) o valor da proposta ultrapasse o valor inscri-

to em orçamento municipal;
c) o prazo de execução do projeto ultrapasse 
os doze meses;
d) Não contemplem todos os requisitos neces-
sários à sua avaliação;
e) Contrariem ou violem a legislação ou os re-
gulamentos municipais em vigor;
f) Contrariem ou sejam incompatíveis com pla-
nos ou projetos municipais;
g) Se encontrem já em execução no âmbito de 
outros projetos previstos nas grandes opções 
do plano;
h) Não respeitem as Normas de participação a 
vigorar em cada ano.

Artigo 12.º
Divulgação pública da Lista provisória das pro-

postas Admitidas e reclamações
1 — Após análise e seleção, a Câmara Munici-
pal, sob proposta da Comissão Técnica, aprova 
e torna pública a lista provisória das propostas 
admitidas e das propostas excluídas, para que, 
no prazo de 10 dias úteis, possam ser apresen-
tadas eventuais reclamações pelos interessa-
dos.
2 — As reclamações recebidas fora do prazo re-
ferido no número anterior não são considera-
das para efeitos de análise no âmbito do gop.

Artigo 13.º
Decisão sobre as reclamações e Divulgação 
da Lista Definitiva das propostas Elegíveis

1 — As reclamações apresentadas são aprecia-
das e decididas pela Comissão Técnica, no âm-
bito da elaboração da lista definitiva e relatório 
final a submeter, no prazo de 15 dias, à aprova-
ção da Câmara Municipal.
2 — Após aprovação pela Câmara Municipal é 
divulgada a lista final das propostas elegíveis 
para a respetiva implementação, que poderão 
ser adaptadas ou transformadas em projetos, a 
fim de serem submetidas a votação nos termos 
do artigo seguinte.

Artigo 14.º
votação dos projetos

1 — A votação dos projetos finalistas decorre, 
preferencialmente, durante os meses de junho 
e julho, utilizando -se, para o efeito, os meios 
digitais da página eletrónica do Município ou 
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outros definidos nas Normas de participação.
2 — o gaia orçamento participativo terá uma 
participação de base individual cabendo às 
Normas de participação respetivas definir o 
modelo e demais regras aplicáveis à votação 
dos projetos.

Artigo 15.º
Decisão Final e Apresentação dos resultados

1 — os projetos mais votados, até ao limite da 
verba atribuída para o gop respetivo, são apre-
sentados publicamente, pela Câmara Municipal, 
preferencialmente, até ao final do mês de se-
tembro, e subsequentemente inscritos na pro-
posta de orçamento do Município do ano se-
guinte.
2 — Em caso de empate na votação, o critério 
de desempate será a data/hora de entrada do 
último voto em cada um dos projetos, apuran-
do-se o projeto que primeiramente tiver obtido 
a votação final.
3 — os projetos finalistas não vencedores são 
encaminhados para os serviços municipais 
competentes, no sentido de se identificar po-
tencial de integração em futuros planos de ati-
vidades.

Artigo 16.º
Implementação

A implementação dos projetos a cargo dos ser-
viços municipais competentes é acompanhada 
pela Comissão Técnica a quem compete a ela-
boração de relatório a apresentar sempre que 
se verifique a inexistência de evidências quanto 
à implementação.

Artigo 17.º
Coordenação

A coordenação e gestão do processo do gop 
estão a cargo do presidente da Câmara, ou do 
seu substituto, sendo diretamente apoiado pela 
Comissão Técnica e pelas unidades orgânicas.

Artigo 18.º
Avaliação do processo

1 — os resultados de todas as fases do processo 
do gop são avaliados anualmente pela Câmara 
Municipal, mediante relatório a elaborar, para o 
efeito, pela Comissão Técnica.
2 — os resultados da avaliação são considera-

dos na preparação do ciclo seguinte do gop.

CApÍTuLo Iv
Disposições Finais

Artigo 19.º
Casos omissos

As omissões ou dúvidas relativas à interpreta-
ção do presente regulamento são resolvidas, 
nos termos legais, por deliberação da Assem-
bleia Municipal.

Artigo 20.º
Norma revogatória

o presente regulamento revoga o regulamen-
to gop — gaia orçamento participativo, apro-
vado pela Assembleia Municipal em 7 de maio 
de 2015.

Artigo 21.º
Entrada em vigor

o presente regulamento entra em vigor no dia 
seguinte ao da sua publicação no Diário da re-
pública.

ANeXo

Modelo de Normas de participação
(a que se refere o artigo 7.º do regulamento 

gop — gaia orçamento participativo)

Artigo 1.º
objeto

As presentes Normas de participação estabe-
lecem a modalidade, os princípios técnicos, a 
metodologia, a verba a afetar, a calendarização 
das diferentes fases e demais regras de opera-
cionalização aplicáveis à edição (indicar ano) 
do gop — gaia orçamento participativo (indi-
car modalidade sendo caso disso).

Artigo 2.º
objetivos específicos

para além dos objetivos previstos no regula-
mento respetivo, são objetivos específicos do 
gop (indicar a modalidade v.g. jovem):
a) promover a participação de (v.g. jovens), nos 
processos de decisão e definição de políticas 
públicas, favorecendo a existência de uma so-
ciedade civil forte e ativa;



regulamentos

nº 98 | dezembro 2018 | boletIm munIcIpal

94

b) reforçar o compromisso de (v.g. jovens com o 
sucesso do plano Municipal da(s) Juventude(s) 
de gaia).

Artigo 3.º
Áreas temáticas

os projetos admitidos ao gop (modalidade) 
para a edição de (ano) abrangem as seguintes 
áreas:
a) _______________________;
b) _______________________;
c) _______________________;

Artigo 4.º
Montante

1 — A edição (ano) do gop — (modalidade) dis-
põe de um montante global de X euros, prove-
niente da dotação do orçamento municipal.
2 — o montante global é dividido em iguais 
parcelas pelas áreas temáticas, ficando cada 
com X euros.
3 — o montante máximo a atribuir a um projeto 
é de X euros, ficando excluídos os projetos que 
ultrapassem este valor.

Artigo 5.º
participantes

podem apresentar propostas ao gop — (_____), 
os cidadãos que sejam (naturais, residentes, es-
tudantes ou trabalhadores) no concelho de vila 
Nova de gaia, com idade compreendida entre 
os 13 e os 30 anos de idade (ou maiores de ___
anos).

Artigo 6.º
Apresentação de propostas

1 — A apresentação de propostas é feita através 
de formulário próprio, que deve ser submetido 
através da plataforma digital (________) ou 
(_______).
2 — As propostas devem ser claras e precisas e 
incluir apresentação da ideia, objetivo, metas, 
público -alvo e previsão de prazos e orçamento.
3 — A apresentação de propostas é feita em 
nome individual e apenas será admitida uma 
proposta por participante.
4 — Ao longo da fase de apresentação de pro-
postas, os participantes podem encontrar apoio 
para a construção, preenchimento assistido e 
submissão de propostas junto do (indicar servi-

ço) e durante os encontros participativos.
5 — os encontros participativos são sessões or-
ganizadas nas 15 freguesias para apresentação 
do gop, promover o debate, esclarecer dúvi-
das, apoiar a construção de ideias e a apresen-
tação de propostas.
6 — A submissão de propostas pode ser feita 
durante o prazo da respetiva apresentação, não 
se limitando aos encontros participativos, nem 
à submissão assistida junto do serviço munici-
pal competente.

Artigo 7.º
Fases do gop

A edição (ano) do gop compreende as seguin-
tes fases:
a) Divulgação do gop e organização de en-
contros participativos nas 15 freguesias para 
apresentação do gop, promoção e debate, es-
clarecimento de dúvidas e apoio à construção 
de ideias para apresentação de propostas, com 
início em dezembro;
b) Apresentação de propostas ao gop, entre 
janeiro e fevereiro;
c) Análise técnica das propostas entre março e 
abril;
d) Divulgação da lista provisória das propostas 
admitidas e excluídas, na primeira semana de 
maio;
e) período de reclamações, durante a segunda 
quinzena de maio;
f) Decisão sobre as reclamações, no final do 
mês de maio;
g) Divulgação da lista de projetos finalistas, na 
primeira semana do mês de junho;
h) votação dos projetos finalistas, durante os 
meses de junho e julho;
i) Anúncio público dos projetos vencedores, en-
tre o mês de agosto e setembro;
j) Inscrição dos projetos vencedores no orça-
mento municipal, entre os meses de setembro 
e outubro;
k) Avaliação preliminar e preparação da próxi-
ma edição entre os meses de setembro e outu-
bro.

Artigo 8.º
propostas e projetos

1 — As propostas são analisadas pela Comissão 
Técnica, sendo consideradas elegíveis quando 



95

 nº 98 | dezembro 2018 | boletim municipal

regulamentos

reúnam, cumulativamente as seguintes condi-
ções:
a) Incidam sobre as áreas temáticas indicadas 
no artigo 3.º das presentes Normas de partici-
pação;
b) Sejam claras e pormenorizadas, identifican-
do o modelo de execução e delimitando a área 
geográfica, de forma a permitir a respetiva aná-
lise e orçamentação;
c) respeitem os valores orçamentais inscritos 
no artigo 4.º das presentes Normas de partici-
pação;
d) respeitem o disposto no regulamento Muni-
cipal gaia orçamento participativo.
2 — As propostas consideradas elegíveis são 
transformadas em projetos, sob orientação da 
Comissão Técnica, indicando -se o respetivo 
objetivo, metas, público -alvo, âmbito territo-
rial, modelo de execução e previsão de crono-
grama, orçamento e impactos.
3 — Cada proposta dá origem apenas a um pro-
jeto.
4 — Sem prejuízo do previsto no número ante-
rior, um projeto pode incorporar duas ou mais 
propostas, caso exista semelhança ou comple-
mentaridade de conteúdo entre elas.
5 — Da análise técnica de propostas resulta uma 
lista de projetos a submeter à votação, bem 
como uma lista de projetos rejeitados e respeti-
va fundamentação, as quais são publicadas no 
sítio institucional do Município na Internet (e, 
ou, na plataforma digital v.g. do gop — Jovem).

Artigo 9.º
Critérios de rejeição de propostas

São rejeitadas as propostas nas situações pre-
vistas no disposto no n.º 5 do artigo 11.º do re-
gulamento Municipal gaia orçamento partici-
pativo, bem como as que:
a) Impliquem a construção de infraestruturas;
b) Configurem pedidos de apoio ou prestação 
de serviços, a entidades concretas ou por es-
tarem protegidas por direitos de propriedade 
intelectual;
c) Dependam de pareceres ou parcerias com 
entidades externas cuja obtenção é incompatí-
vel com o prazo máximo previsto de execução;
d) Sejam tecnicamente inexequíveis;
e) Sejam genéricas ou muito abrangentes, não 
permitindo a sua transformação em projeto.

Artigo 10.º
reclamações

1 — os proponentes podem reclamar, dentro do 
período estabelecido na alínea e) do artigo 7.º 
das presentes Normas de participação, das se-
guintes decisões:
a) Modelo de adaptação de proposta em pro-
jeto;
b) Não transformação de proposta em projeto;
c) rejeição de proposta com fundamento em 
algum dos critérios previstos no artigo anterior.
2 — A lista definitiva de projetos a submeter 
à votação é publicada no sítio institucional do 
Município na Internet (e, ou, v.g. na plataforma 
digital do gop — Jovem).

Artigo 11.º
regras aplicáveis à votação

1 — podem votar nas propostas admitidas ao 
gop (v.g. gop — Jovem para o ano de (X)) os 
jovens que sejam naturais, residentes, estudan-
tes ou trabalhadores no Concelho de vila Nova 
de gaia, com idade compreendida entre os 13 
e os 30 anos de idade, com direito a três votos 
distribuídos entre os diferentes projetos e dife-
rentes áreas.
2 — para os efeitos do disposto no número an-
terior, (v.g. os jovens que nasceram e trabalham 
em vila Nova de gaia, mas que não residam ou 
estudem neste concelho, devem registar -se no 
gabinete de Juventude ou votar presencial-
mente).
3 — A votação dos projetos finalistas será feita 
através (v.g. da plataforma digital gop — Jo-
vem ou através de ____,) devendo cada votan-
te indicar o respetivo número de identificação 
civil e residência.

Artigo 12.º
projetos vencedores e apresentação de resul-

tados
1 — os projetos vencedores são aqueles que re-
colherem o maior número de votos, até perfa-
zer o montante global referido no artigo 4.º das 
presentes Normas de participação.
2 — os resultados das votações são publicados 
no sítio institucional do Município na Internet (e 
v.g. na plataforma digital do gop — Jovem) e 
apresentados publicamente.
3 — Em caso de empate aplica -se o disposto 
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no n.º 2 do artigo 15.º do regulamento Munici-
pal gaia orçamento participativo.
4 — os projetos vencedores serão remetidos ao 
presidente da Câmara para integrarem a pro-
posta de orçamento do Executivo Municipal 
para (indicar ano), sendo igualmente comuni-
cada (v.g. ao Conselho Municipal de Juventu-
de).
5 — os projetos finalistas não vencedores serão 
remetidos aos serviços municipais competen-
tes, no sentido de ser avaliado o potencial de 
integração em futuros planos de atividades.

Artigo 13.º
Avaliação

Apresentados os projetos vencedores, é feita 
uma avaliação da edição (ano) do gop - (v.g. 
gop — Jovem) na qual são envolvidos, nomea-
damente, os proponentes e as entidades que 
colaboraram na sua operacionalização.

Artigo 14.º
Apoio técnico

1 — o apoio técnico à operacionalização do 
gop para o ano de (__) é assegurado pelo (in-
dicar serviço), incluindo a divulgação, apresen-
tação, informação e esclarecimento de dúvidas, 
apoio consultivo à elaboração e apresentação 
de propostas e apoio à votação.
2 — o endereço eletrónico (v.g. juventude@
cm -gaia.pt) estará disponível em permanência 
para o esclarecimento de dúvidas e apresenta-
ção de sugestões.
3 — o sítio institucional do Município na Inter-
net (e, ou, a plataforma digital (X)) deverá man-
ter informação atualizada sobre todas as fases 
do processo.

Artigo 15.º
Comissão Técnica

1 — A Comissão Técnica para análise das pro-
postas é composta pelos seguintes elementos:
a) vereador do pelouro (X);
b) Diretor de Departamento da área (X);
c) (v.g. Coordenador do gabinete da Juventu-
de);
d) Técnicos superiores indicados pelo presiden-
te da Câmara;
e) representantes do (v.g. Conselho Municipal 
de Juventude);

f) representante das Juntas de Freguesia;
g) representante (X);
h) Elemento externo ao Concelho (organismo 
nacional ou regional ou local).
2 — A Comissão Técnica é apoiada pelos ser-
viços municipais competentes para a análise 
legal, financeira, operacional e de sustentabili-
dade das propostas e a sua transformação em 
projetos.
3 — os membros da Comissão Técnica devem 
apresentar declaração de interesse no caso de 
estarem envolvidos numa proposta ao gop.

Artigo 16.º
Coordenação e Acompanhamento

1 — A coordenação e gestão do processo do 
gop (v.g. gop — Jovem para o ano (X)) ficam 
sob a responsabilidade do vereador do pelouro 
(X), que é diretamente apoiado pela Comissão 
Técnica referida no
artigo anterior.
2 — A Comissão Técnica procede à avaliação 
preliminar de resultados, aberta aos contribu-
tos dos proponentes e entidades que colabo-
raram na sua operacionalização, indicando su-
gestões de melhoria, para iniciar a preparação 
da edição do ano seguinte.
3 — o sítio institucional do Município na Internet 
(e /ou v.g. a plataforma digital do gop — Jovem 
para o ano X) deverá apresentar informação so-
bre a implementação dos projetos, incluindo o 
serviço competente ou entidade responsável 
pelos trabalhos e fase de execução.
4 — A implementação dos projetos será acom-
panhada pela Comissão Técnica, a quem com-
pete a elaboração de relatório sempre que se 
verifique a inexistência de evidências quanto à 
implementação.
5 — Após a implementação dos projetos, a Co-
missão Técnica fará uma avaliação final, aberta 
aos contributos dos proponentes e entidades 
que colaboraram na operacionalização, incluin-
do resultados e impactos da implementação e 
sugestões de melhoria.

Artigo 17.º
Casos omissos

Às dúvidas e omissões das presentes Normas 
de participação aplica-se supletivamente o dis-
posto no regulamento Municipal gaia orça-
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mento participativo.

Artigo 18.º
vigência

1 — As presentes Normas de participação apro-
vadas em reunião de Câmara de _____ entram 
em vigor no dia seguinte ao da sua publicação 
em edital nos locais de estilo e no sítio insti-
tucional do Município e vigoram durante o ano 
(X).
2 — As presentes Normas de participação po-
derão vigorar para o ano seguinte, mediante 
deliberação da Câmara Municipal.
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