
Nº 25 | janeiro 2013
www.cm-gaia.pt

Gaia
Boletim

Municipal



Nº 25 | janeiro 2013 | BOLETIM MUNICIPAL

2

A. CÂMARA MUNICIPAL

 A.1 Ata nº 01 (reunião ordinária - 02.01.2013) ________________________________

 A.2 Minuta da Ata nº 02 (reunião extraordinária - 23.01.2013) ____________________

 A.3 Minuta da Ata nº 03 (reunião pública - 23.01.2013) _________________________

B. DESPACHOS E ORDENS DE SERVIÇOS __________________________________________

 

C. EDITAIS E AVISOS _________________________________________________________

ÍNDICE

03

04

10

08

11



Nº 25 | janeiro 2013 | BOLETIM MUNICIPAL

www.cm-gaia.pt 3

A.1. ATA N.º 01
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA REALIZA-
DA NOS PAÇOS DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA 
DE GAIA EM 02 DE JANEIRO DE 2013
PRESENTES:
- O Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luís Filipe 
Menezes Lopes;
- A Senhora Vereadora Maria Amélia Traça Macha-
do;
- O Senhor Vereador Dr. Eduardo Vítor de Almeida 
Rodrigues; 
- O Senhor Vereador Francisco Mário Dorminsky de 
Carvalho;
- A Senhora Vereadora Dr.ª Veneranda de Lurdes 
Barbosa Carneiro;
- A Senhora Vereadora Dr.ª Maria Elisa Vieira da 
Silva Cidade Oliveira; 
- O Senhor Vereador Dr. Mário Rui Figueira de Cam-
pos Fontemanha;
- O Senhor Vereador Eng.º Rui Jorge Almeida Car-
doso;
- O Senhor Vereador Eng.º Patrocínio Miguel Vieira 
Azevedo 
AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS NOS TERMOS DA ALÍ-
NEA C) DO Nº. 1 DO ARTº. 64 DA LEI Nº. 169/99: 
- O Senhor Vice-Presidente Firmino Jorge Anjos Pe-
reira;
- A Senhora Vereadora Engª Maria Mercês Duarte 
Ramos Ferreira;
PRESIDIU À REUNIÃO: - Iniciou a Senhora Vere-
adora, Maria Amélia Traça Machado e terminou o 
Senhor Presidente da Câmara Luís Filipe Menezes.
SECRETARIOU A REUNIÃO: O Senhor Diretor Muni-
cipal de Administração e Finanças, Dr. António Car-
los Sousa Pinto
HORA DA ABERTURA: 10 horas e 00 minutos.
HORA DE ENCERRAMENTO: 10 horas e 30 minutos.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDI-
COS
AÇÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL N°. 591/09.0BE-
PRT DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DO 
PORTO - AUTORA: ROLCAR NOVA - REPRESENTA-
ÇÕES DE VEÍCULOS, LDA. - RÉU; MUNICÍPIO DE 
VILA NOVA DE GAIA - INF. 512/C DE 28.11.2012
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o n°1, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 
2012.12.19".
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PROCESSO N°. 1959/07.2BEPRT - AÇÃO ADMI-
NISTRATIVA COMUM FORMA SUMÁRIA - TRIBUNAL 
ADMINISTRATIVO E FISCAL DO PORTO - AUTOR: 
BERQUENSE VIAGENS Lda. - RÉUS: MUNICÍPIO 
DE VILA NOVA DE GAIA, REFER. E.P.E., AXA POR-
TUGAL, COMPANHIA DE SEGUR0S. S.A. E A JUN-
TA DE FREGUESIA DE ARCOZELO - INF. 513/C de 

28.11.2012
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o n°2, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 
2012.12.19".
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.

DIREÇÃO MUNICIPAL DA PRESIDÊNCIA E 
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO SOLICITADO PELA JUNTA DE FREGUESIA 
DE SANDIM
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o n°3, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Vice-Presidente: "À Câmara. 
2012.12.28".
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa total do pagamento da taxa relativa à 
emissão de licença especial de ruído, solicitado pela 
Junta de Freguesia de Sandim, nos termos da infor-
mação n° 634/2012/Ambiente de 2012.10.12.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE-
VIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE
RUÍDO SOLICITADO PELO PATRONATO DA DIVI-
NA PROVIDÊNCIA CRUZADA DO BEM "A TOCA DO 
MENINO"(lPSS)
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o n°4, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câmara. 
2012.12.28”.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial em 50% do pagamento da taxa 
relativa à emissão de licença especial de ruído, so-
licitado pelo Patronato da Divina Providência Cru-
zada do Bem "A Toca do menino", nos termos da 
Informação n° 420/2012/Ambiente de 2012.07.17.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO SOLICITADO PELO GRUPO DANÇAS E CAN-
TARES DE SERZEDO
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o n°5, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Vice-Presidente: "À Câmara. 
2012.12.28".
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial em 30% do pagamento da taxa 
relativa à emissão de licença especial de ruído, so-
licitado pelo Grupo Danças e Cantares de Serzedo, 
nos termos da Informação n° 605/2012/Ambiente 
de 2012.09.28.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO SOLICITADO PELO PRESIDENTE DA ASSO-
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CIAÇÃO DE PAIS DA EB1/JI DA FONTIELA
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o n°6, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câmara. 
2012.12.28”.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a dispensa parcial em 50% do pagamento da 
taxa relativa à emissão de licença especial de ruí-
do, solicitado pela Associação de pais da EB1/JI da 
Fontiela, nos termos da Informação n° 723/2012/
Ambiente de 2012.12.05.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO SOLICITADO PELA JUNTA DE FREGUESIA 
DE CANIDELO
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o n°7, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Vice-Presidente: "À Câmara. 
2012.12.28".
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa total do pagamento da taxa relativa à 
emissão de licença especial de ruído, solicitado pela 
Junta de Freguesia de Canidelo, nos termos da In-
formação n° 742/2012/Ambiente de 2012.12.05.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE-
VIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RU-
ÍDO SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO DAS ALDEIAS 
DE CRIANÇAS SOS DE PORTUGAL -GULPILHARES.
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o n°8, apenas 
no original,
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câmara. 
2012.12.28”.
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa parcial em 50% do pagamento da taxa 
relativa à emissão de licença especial de ruído, soli-
citado pela Associação das aldeias de crianças SOS 
de Portugal, - Gulpilhares, nos termos da Informa-
ção n° 764/2012/Ambiente de 2012.12.17.
O Senhor Presidente da Câmara entrou na reunião 
pelas 10 horas e 15 minutos.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO DE BTT - 
SANDIM
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o n°9, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câmara. 
2012.12.28”.
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa parcial em 30% do pagamento da taxa 
relativa à emissão de licença especial de ruído, 
solicitado pela Associação de BTT de Sandim, nos 
termos da Informação n° 765/2012/Ambiente de 
2012.12.17.

0 Sr. Vereador Mário Dorminsky solicitou a altera-
ção ao Regulamento Municipal de Taxas e Outras 
Receitas tendo em conta a situação da atividade 
das associações sejam elas IPSS’s, Desportivas ou 
Culturais e as licenças de publicidade. Disse que 
essas instituições deviam ficar isentas do paga-
mento de taxas porque se tratam de verbas muito 
pequenas e que o processo administrativo é mais 
complexo do que o valor que a Câmara vai receber, 
mas que para essas instituições representa muito.
A Sra. Vereadora Amélia Traça disse que nesse caso 
há necessidade de alterar outras situações nomea-
damente, os pedidos de vistoria administrativa.
0 Sr. Presidente propôs que fosse apresentado 
numa próxima reunião de câmara, uma nova nor-
ma orientadora para o ano de 2013.

DIVERSOS
Foi presente o RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA 
que se anexa no final por fotocópia sob o n°10, 
apenas no original
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
E nada mais havendo a tratar, quando eram 10 Ho-
ras e 30 minutos, o Senhor Presidente declarou en-
cerrada a reunião, da qual se elaborou a presente 
ata aprovada, por unanimidade nos termos do dis-
posto no art.º 27.º do CPA, e no nº. 3 do art.º 92º. 
da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, bem como 
do nº. 3 do art.º 11.º do Regimento da Câmara 
Municipal de Vila Nova de Gaia, aprovado pelo Exe-
cutivo na sua reunião de 2009.11.06.
E eu, António Carlos Sousa Pinto, o Diretor Muni-
cipal de Administração e Finanças e Secretário da 
presente reunião, a subscrevi.
O Presidente da Câmara, Luís Filipe Menezes

A.2. MINUTA DA ATA N.º 02
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA RE-
ALIZADA NOS PAÇOS DO MUNICÍPIO DE VILA 
NOVA DE GAIA EM 23 DE JANEIRO DE 2013
PRESENTES:
- A Senhora Vereadora Maria Amélia Traça Macha-
do;
- O Senhor Vice-Presidente Firmino Jorge Anjos Pe-
reira;
- O Senhor Vereador Dr. Eduardo Vítor de Almeida 
Rodrigues; 
- O Senhor Vereador Francisco Mário Dorminsky de 
Carvalho;
- A Senhora Vereadora Dr.ª Veneranda de Lurdes 
Barbosa Carneiro;
- A Senhora Vereadora Dr.ª Maria Elisa Vieira da 
Silva Cidade Oliveira; 
- O Senhor Vereador Dr. Mário Rui Figueira de Cam-
pos Fontemanha;
- A Senhora Vereadora Engª Maria Mercês Duarte 
Ramos Ferreira;
- O Senhor Vereador Eng.º Patrocínio Miguel Vieira 
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Azevedo 
AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS NOS TERMOS DA ALÍ-
NEA C) DO Nº. 1 DO ARTº. 64 DA LEI Nº. 169/99:  
- O Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luís Filipe 
Menezes Lopes;
- O Senhor Vereador Eng.º Rui Jorge Almeida Car-
doso;
PRESIDIU À REUNIÃO: O Senhor Vice- Presidente 
Firmino Pereira
SECRETARIOU A REUNIÃO: O Senhor Diretor Muni-
cipal de Administração e Finanças, Dr. António Car-
los Sousa Pinto
HORA DA ABERTURA: 16 horas e 00 minutos.
HORA DE ENCERRAMENTO: 16 horas e 45 minutos.

PRESIDÊNCIA/VEREAÇÃO
1- PARECER JURÍDICO DA LIMITAÇÃO À RENOVA-
ÇÃO SUCESSIVA DE MANDATOS DOS PRESIDEN-
TES DE ÓRGÃOS EXECUTIVOS DAS AUTARQUIAS 
LOCAIS
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara.”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
2- CEDÊNCIA DAS INSTALAÇÕES DO JARDIM DE 
INFÂNCIA J. NICOLAU DE ALMEIDA Á FÁBRICA DA 
IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE S. CRISTÓ-
VÃO DE MAFAMUDE
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
2013.01.18”.”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var a minuta de contrato de cedência de utiliza-
ção de instalações do Jardim de Infância Joaquim 
Nicolau de Almeida à Fábrica da Igreja Paroquial 
de S. Cristóvão de Mafamude, sito no Largo de S. 
Cristóvão, freguesia de Mafamude, pelo prazo de 
10 anos, automaticamente renovável, bem como, 
a isenção total da renda mensal no valor de 774,92 
€, prevista na clausula quarta do mencionado con-
trato, os termos da Informação nº 002/GVAT/2013.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS
3- E-MAIL DA UNIDADE TÉCNICA PARA A REORGA-
NIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO TERRITÓRIO RE-
LATIVA AOS PARECERES E NOTAS INFORMATIVAS 
RELATIVAS ÀS PRONÚNCIAS DESCONFORMES
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
2012.12.23”.”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
4- PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO CONDUCEN-
TE À CONTRATAÇÃO DE UM EMPRÉSTIMO DE CUR-
TO PRAZO (ATÉ AO MONTANTE DE 7.500.000,00 
EUROS), NA MODALIDADE DE CONTA CORRENTE 
NOS TERMOS DO DISPOSTO NO 38º DA LEI Nº 
2/2007 DE 15 DE JANEIRO – APROVAÇÃO DE MI-
NUTA DO CONTRATO
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara para ratifi-
cação. 2013.01.03”.”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE ratificar 

o despacho do Sr. Presidente que aprovou a minuta 
de contrato relativa ao procedimento administra-
tivo conducente à contratação de um empréstimo 
de curto prazo (até ao montante de 7.500.000,00 
euros), na modalidade de conta corrente nos ter-
mos do disposto no 38º da lei nº 2/2007, de 15 de 
Janeiro. 
5- PEDIDO DE REDUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE 
TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS 
SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDA-
DE SOCIAL ABRIGO SEGURO
Inf. 408/2012/DMSG/GF de 21.12.2012
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
2013.01.18”.”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var a isenção total da taxa de utilização de viaturas 
municipais, solicitado pela Associação de Solidarie-
dade Social Abrigo Seguro, nos termos da Informa-
ção nº 408/12/DMSG/GF de 21.12.2012
6- PROPOSTA DE DOAÇÃO À JUNTA DE FREGUESIA 
DE CRESTUMA DE UM VEÍCULO REBOQUE DE TRA-
TOR – MARCA FAJO, MOD. C 3200 – MAT. P-45773 
COM O Nº DE PATRIMÓNIO 129228
Inf. 697/2012 de 11.12.2012
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
2013.01.06”.”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var a doação á Junta de Freguesia de Crestuma de 
um Veículo Reboque de Trator – Marca Fajo, Mod. 
C 3200 – Mat.P-45773 com o nº de património 
129228, nos termos da Informação nº 697/2012/
DMP.
7- PROCESSO DISCIPLINAR INSTAURADO AO FUN-
CIONÁRIO AUGUSTO SANTIAGO PINTO
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
2013.01.18”.”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE prece-
dido de votação secreta aplicar ao funcionário Au-
gusto Santiago Pinto a pena de repreensão escrita, 
nos termos do artigo 15º do Estatuto Disciplinar, 
suspendendo-se a aplicação da pena pelo período 
de seis meses, nos termos do nº 2 do artigo 25º 
da Lei 58/2008 de 9 de Setembro que aprovou o 
Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que exercem 
Funções Públicas, nos termos do Relatório Final.
8- EMPREITADA CONSTRUÇÃO DA LIGAÇÃO DA VIA 
ROSA MOTA À RUA GENERAL TORRES E REQUALI-
FICAÇÃO DA RUA GENERAL TORRES – PROPOSTA 
DE APROVAÇÃO DA CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRA-
TUAL DO AGRUPAMENTO ADJUDICATÁRIOS – BRI-
TALAR SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES SA/ABB – 
ALEXANDRE BARBOSA BORGES SA
Inf. 4/DMCPA de 15.01.2013
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
2013.01.18”.”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE revo-
gar a deliberação de Câmara de 05/12/2012 que 
aprovou a alteração da modalidade jurídica de as-
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sociação do agrupamento adjudicatário e a minuta 
de aditamento ao contrato inicial e aprovar a ces-
são da posição contratual do consórcio adjudica-
tário a favor do agrupamento complementar de 
empresas, constituído pela Britalar, SA e Alexandre 
Barbosa Borges, SA, nos termos da Informação nº 
004/DMCPA de 15.01.2013.
9- PROTOCOLOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊN-
CIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE 
GAIA NAS JUNTAS DE FREGUESIA PARA O ANO 
DE 2013 REFERENTES A EXECUÇÃO DE OBRAS DE 
CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO EM RUAS, PASSEIOS 
E ESTRADAS MUNICIPAIS E EXECUÇÃO DE OBRAS 
EM ESPAÇOS VERDES DA FREGUESIA
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
2013.01.18”.”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var os Protocolos de Delegação de Competências 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia nas Jun-
tas de Freguesia para o ano de 2013 referentes à 
execução de obras de conservação e reparação em 
ruas, passeios e estradas municipais e execução de 
obras em espaços verdes da freguesia, nos termos 
da informação de 2013.01.18 do Diretor Municipal 
da DMAF.
10- PARECER PRÉVIO VINCULATIVO DO EXECUTIVO 
MUNICIPAL RELATIVO A CONTRATOS DE PRESTA-
ÇÃO DE SERVIÇOS – PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
DE ATRIBUIÇÃO DE PARECER PRÉVIO GENÉRICO – 
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Nº 
10 DO ARTIGO 75º DA LEI 66-B/2012, DE 31 DE 
DEZEMBRO
Inf. 9/DDMCPA
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
2013.01.18”.”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var o parecer prévio genérico relativo à “Contrata-
ção de Prestação de Serviços” de acordo com o nº 
10 do art.º 75º da Lei nº 66-B/2012 de 31 de De-
zembro, nos termos da Informação nº 9/DDMCPA 
de 10.01.2013.
11- PROCEDIMENTO PARA A CONSTITUIÇÃO DE 
DIREITO DE SUPERFÍCIE PARA CONCEÇÃO, CONS-
TRUÇÃO E EXPLORAÇÃO DO PARQUE DE ESTACIO-
NAMENTO DA QUINTA DAS PEDRAS – FALTA DE 
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DE HABILITA-
ÇÃO E CAUÇÃO – CADUCIDADE DA ADJUDICAÇÃO 
E INEXISTÊNCIA DE PROPOSTA EM ORDENAÇÃO 
SUBSEQUENTE
Inf. 7/DDMCPA
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
2013.01.18”.”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var a caducidade do ato de adjudicação decorrente 
da deliberação de 5 de Dezembro de 2012, a não 
adjudicação e subsequente revogação da decisão 
de contratar atenta à inexistência de outras pro-
postas no procedimento, nos termos da Informação 

nº 07/DDMCPA de 08.01.2013.
12- CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DA 
EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DE PASSADIÇO 
PARA LIGAÇÃO CICLO-PEDONAL ENTRE O CAIS 
DE QUEBRANTÕES E O AREINHO DE OLIVEIRA DO 
DOURO E REQUALIFICAÇÃO DA FRENTE FLUVIAL 
DO RIO DOURO NO AREINHO DE OLIVEIRA DO 
DOURO – ADJUDICAÇÃO AO CONCORRENTE POSI-
CIONADO EM TERCEIRO LUGAR – CONSTRUÇÕES 
EUROPA – AR LINDO SA
Inf. 308/DMCPA
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
2013.01.18”.”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento dos 
termos da informação nº 308/DMCPA.
13- CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DA 
EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DE PASSADIÇO 
PARA LIGAÇÃO CICLO-PEDONAL ENTRE O CAIS 
DE QUEBRANTÕES E O AREINHO DE OLIVEIRA DO 
DOURO E REQUALIFICAÇÃO DA FRENTE FLUVIAL 
DO RIO DOURO NO AREINHO DE OLIVEIRA DO 
DOURO – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DO AD-
JUDICATÁRIO – CONSTRUÇÕES EUROPA – AR LIN-
DO SA – PROPOSTA DE APROVAÇÃO DA MINUTA DE 
CONTRATO
Inf. 23/DMCPA
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
2013.01.18”.”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE con-
firmar o ato da adjudicação da deliberação de 
28/12/2012 e aprovar minuta de contrato relativo 
á empreitada de “Construção de passadiço para li-
gação ciclo-pedonal entre o cais de Quebrantões e 
o Areinho de Oliveira do Douro e a Requalificação 
da Frente Fluvial do Rio Douro no Areinho de Oli-
veira do Douro, nos termos da Informação nº 023/
DMCPA.
14- PROCEDIMENTO POR CONCURSO PÚBLICO 
COM PUBLICIDADE INTERNACIONAL PARA A CON-
TRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SE-
GUROS – RELATÓRIO FINAL E PROPOSTA DE AD-
JUDICAÇÃO
Inf. 10/DDMCPA
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
2013.01.18”.”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var o relatório final e a adjudicar à SABSEG – Me-
diação de Seguros SA, a contratação da Prestação 
de Serviços de Seguros, nos termos da Informação 
nº 10/DDMCPA.
15- PRORROGAÇÃO EXCECIONAL ATÉ 31 DE DE-
ZEMBRO DE 2013 DE ACORDOS DE CEDÊNCIA DE 
INTERESSE PÚBLICO CELEBRADOS
Inf. 32/DMRH/2013
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
2013.01.18”.”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var a prorrogação excecional até 31 de Dezembro 
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de 2013 de acordos de cedência de interesse pú-
blico celebrados nos termos da Informação nº 32/
DMRH/2013.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDI-
COS
16- PROCESSO Nº 3323/11.0BEPRT – AÇÃO AD-
MINISTRATIVA COMUM – FORMA SUMARÍSSIMA – 
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DO PORTO 
– AUTORA: FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS 
SA E RÉUS: CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE 
GAIA; CONSTRUTORA DO HUILA IRMÃOS NEVES 
LDª E PAVIAZEMEIS LDª
Inf. 519/C de 29.11.2012
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
2012.12.23”.”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE VIAS MUNICIPAIS E 
MOBILIDADE
17 - PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS RELATIVAS A 
DOIS LUGARES DE ESTACIONAMENTO PRIVATIVO 
SOLICITADO PELO JARDIM INFANTIL NOSSA SE-
NHORA DO PILAR
Inf. 26881/12/DMM
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
2013.01.18”.”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var a isenção total de taxa relativa a dois estacio-
namentos privativos, solicitado pelo Jardim Infantil 
Nossa Senhora do Pilar, nos termos da Informação 
nº 26881/12/DMM de 2012/12/06.
18- SERVIÇO DE CONTROLO AUTOMÁTICO DE 
ACESSO E ESTACIONAMENTO DE VIATURAS E 
CONDICIONAMENTO DE TRÂNSITO AO CENTRO 
HISTÓRICO DE VILA NOVA DE GAIA – ZONA 01 – 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DE 
CONTRATO
Inf. 26149/12/DMM
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var a aquisição do equipamento e manutenção do 
contrato, nos termos da Informação nº 26149/12/
DMM de 2012/11/28.
19- EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DA PSP DE VA-
LADARES – PROCESSO Nº 34/2010 – CONTRATO 
ADICIONAL
Inf. 28503/12/DMEM
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
2013.01.18”.”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var o contrato adicional relativo á empreitada de 
Construção da PSP de Valadares, nos termos da In-
formação nº 28503/12/DMEM de 2012/12/21.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20- EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO 
ESCOLAR DO PARQUE DA LAVANDEIRA – ADICIO-
NAL

Inf. 28732/12/DMCFEE
RETIRADO

DIREÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E SAÚ-
DE
21- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA 
DE BOMBEIROS SOLICITADO POR JOAQUIM OLI-
VEIRA SILVA
Inf. 343/2012/DMASS
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
2013.01.18”.”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var a redução de 75% do valor relativo á taxa de 
transporte efetuado por Bombeiros, solicitado por 
Joaquim Oliveira Silva, nos termos da Informação 
nº 343/2012 de 2012/12/14.
22- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA 
DE TRANSPORTE EFETUADO POR BOMBEIROS SO-
LICITADO POR ABEL FERREIRA
Inf. 284/2012/DMASS
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
2013.01.18”.”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var a redução de 75% do valor relativo á taxa de 
transporte efetuado pelos Bombeiros Sapadores de 
V. N. Gaia, solicitado por Abel Ferreira, nos termos 
da Informação nº 284/2012 de 2012/11/09.
23- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
DE VISTORIA ADMINISTRATIVA SOLICITADO POR 
ANTÓNIO VILAR GONÇALVES GILDE
Inf. 293/2012 DMASS
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
2013.01.18”.”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var a redução de 75% do valor relativo á taxa de 
vistoria administrativa, solicitado por António Vi-
lar Gonçalves Gilde, nos termos da Informação nº 
293/2012 de 2012/11/13.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE URBANISMO
24- DOCUMENTOS ESTRATÉGICOS – ENTREGA FI-
NAL – QREN/ON2 – UNIDADE DE INTERVENÇÃO 
CALÇADA DA SERRA
Inf. 17/DMU
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var o Documento Estratégico da Unidade de Inter-
venção da Calçada da Serra, nos termos da Infor-
mação nº 17/DMU de 06.12.2012.

GAIURB EEM
25- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE 
ARRUAMENTO SOLICITADO POR JOSÉ DA SILVA 
OLIVEIRA E OUTRO – PROCESSO Nº 4669/08 – 
OLIVEIRA DO DOURO
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
2013.01.18”.”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var o pedido de isenção de pavimentação solicitado 
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por José da Silva Oliveira e Outro, nos termos in-
formados.
26- PROCESSO Nº 151/FU/2009 – VILAR DE ANDO-
RINHO EM NOME DE FERNANDA HELENA RODRI-
GUES - PROCESSO ADMINISTRATIVO – RECURSO 
HIERÁRQUICO
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
2013.01.18”.”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, não 
dar provimento ao recurso hierárquico interposto 
por Fernanda Helena Rodrigues e confirmar o des-
pacho de 04 de Outubro de 2012 que ordenava 
a demolição das obras de ampliação da constru-
ção, nos termos da informação da Gaiurb, EEM de 
03/12/2012. 
27- PROCESSO Nº 567/FU/2002 – PEDROSO EM 
NOME DE JOSÉ CARDOSO LUCAS - RECURSO HIE-
RÁRQUICO
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
2013.01.18”.”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE decla-
rar improcedente o recurso hierárquico e manter o 
ato administrativo de 08 de Abril de 2011, nos ter-
mos da informação da Gaiurb, EEM de 16/10/2012.
28- PEDIDO DE ISENÇÃO DE REPAVIMENTAÇÃO 
INTEGRAL DE ARRUAMENTO SOLICITADO POR PE-
DRO CELESTINO SANTOS – PROCESSO 2002/09 - 
MADALENA
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
2013.01.18”.”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE isentar 
o requerente da obrigação de repavimentação inte-
gral do arruamento, nos termos da informação da 
Gaiurb, EEM de 2013.01.04.
29- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS SOLICITADO 
PELO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FE-
CHADO IMOGESTÃO – PROCESSO 3436/09 – PL. 
– REVOGAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE 26/12/2012
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara para ratifi-
cação. 2013.01.03”.”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE ratifi-
car o despacho do Sr. Presidente 03/01/2013, que 
revogou a deliberação de 26/12/2012 que isentou 
em 50% o pagamento da taxa municipal de urba-
nização da Imogestão, e aplicar o seguinte critério 
anteriormente definido, de isenção de 30% da Taxa 
Municipal de Urbanização.
30- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TA-
XAS SOLICITADO POR SAMÁLIA EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIÁRIOS LDª E OUTROS – PROCESSO 
Nº 133/2012 – MADALENA
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
2013.01.18”.”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var o pedido de dispensa em 30% do pagamen-
to de taxa municipal de urbanização e da taxa de 
compensação urbanística, solicitado por Samália 
Empreendimentos Imobiliários LD.ª e Outros, nos 

termos informados.
DIVERSOS
31- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA PELA UTILIZA-
ÇÃO DO AUDITÓRIO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, 
SOLICITADO PELA FEDAPAGAIA
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
2013.01.18”.”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var o pedido de isenção de pagamento de taxa pela 
cedência do auditório da Assembleia Municipal, so-
licitado pela Fedapagaia, nos termos informados.
E nada mais havendo a tratar, quando eram 17 
horas e 30 minutos, o Senhor Vice-Presidente de-
clarou encerrada a reunião, da qual se elaborou a 
presente minuta aprovada, por unanimidade nos 
termos do disposto no art.º 27.º do CPA, e no nº. 3 
do art.º 92º. da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, 
bem como do nº. 3 do art.º 11.º do Regimento da 
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, aprovado 
pelo Executivo na sua reunião de 2009.11.06.
E eu, António Carlos Sousa Pinto, o Diretor Muni-
cipal de Administração e Finanças e Secretário da 
presente reunião, a subscrevi.
O Vice-Presidente da Câmara, Firmino Pereira

A.3. MINUTA DA ATA N.º 03
REUNIÃO PUBLICA DA CÂMARA REALIZADA 
NOS PAÇOS DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE 
GAIA EM 23 DE JANEIRO DE 2013
PRESENTES:
- A Senhora Vereadora Maria Amélia Traça Macha-
do;
- O Senhor Vereador Dr. Eduardo Vítor de Almeida 
Rodrigues; 
- O Senhor Vereador Francisco Mário Dorminsky de 
Carvalho;
- A Senhora Vereadora Dr.ª Veneranda de Lurdes 
Barbosa Carneiro;
- A Senhora Vereadora Dr.ª Maria Elisa Vieira da 
Silva Cidade Oliveira; 
- O Senhor Vereador Dr. Mário Rui Figueira de Cam-
pos Fontemanha;
- A Senhora Vereadora Engª Maria Mercês Duarte 
Ramos Ferreira;
- O Senhor Vereador Eng.º Patrocínio Miguel Vieira 
Azevedo 
AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS NOS TERMOS DA ALÍ-
NEA C) DO Nº. 1 DO ARTº. 64 DA LEI Nº. 169/99: 
- O Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luís Filipe 
Menezes Lopes;
- O Senhor Vice-Presidente Firmino Jorge Anjos Pe-
reira;
- O Senhor Vereador Eng.º Rui Jorge Almeida Car-
doso;
PRESIDIU À REUNIÃO: A Senhora Vereadora, Maria 
Amélia Traça Machado
SECRETARIOU A REUNIÃO: O Senhor Diretor Muni-
cipal de Administração e Finanças, Dr. António Car-
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los Sousa Pinto
HORA DA ABERTURA: 17 horas e 00 minutos.
HORA DE ENCERRAMENTO: 17 horas e 30 minutos.

PRESIDÊNCIA/VEREAÇÃO
1- APROVAÇÃO DEFINITIVA DAS ATAS N°S 35 E 36 
DE 26 DE DEZEMBRO DE 2013 (EXTRAORDINÁRIA 
E PÚBLICA) E ATA N° 1 DE 2 DE JANEIRO DE 2013 
(ORDINÁRIA)
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var definitivamente as atas n°s 35 e 36 da reunião 
extraordinária e pública da Câmara realizadas a 26 
de dezembro de 2012 e n°. 1 de Janeiro de 2013, 
respetivamente.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDI-
COS
2- PROJETO DE ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DE 
INTERVENÇÕES NA VIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO 
DE VILA NOVA DE GAIA lnf.136/CJ de 06.12.2012
Despacho do Sr. Presidente: "A Câmara. 2012.12.23" 
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var o Projeto de Alteração ao Regulamento de In-
tervenções na Via Pública no Município de Vila Nova 
de Gaia, nos termos da Informação n° 136/C J de 
06.12.2012.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à 
aprovação da Assembleia Municipal.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE VIAS MUNICIPAIS E 
MOBILIDADE
3- POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA RUA DO 
BARROCO – FREGUESIA DE CANIDELO
Inf. 27472/12/DMM
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 2013.01.18"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a Postura Municipal de Trânsito, nos termos da 
Informação n° 27472/12/DMM de 2012/12/11.
4- POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA RUA PIA 
DA NEVE - FREGUESIA DE VILAR DE ANDORINHO 
Inf. 26894/12/DMM
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 
2013.01.18a Deliberação: Deliberado por UNANI-
MIDADE, aprovar a Postura Municipal de Trânsito, 
nos termos da Informação n° 26894/12/DMM de 
2012/12/06
5- POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA RUA DA 
FONTE VELHA - FREGUESIA DE OLIVEIRA DO DOU-
RO
Inf. 28191/12/DMM
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 2013.01.18" 
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var a Postura Municipal de Trânsito, nos termos da 
informação n° 28191/12/DMM de 2012/01/18.
6- POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NAS RUAS 
DO LOUBET BRAVO E DE JOSÉ DIAS -FREGUESIAS 
DE VALADARES E MADALENA
Inf. 25746/12/DMM

Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 2013.01.18" 
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var a Postura Municipal de Trânsito, nos termos da 
Informação n° 25746/12/DMM de 2012/11/22.
7- POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA ALAME-
DA DO SR. DA PEDRA. RUA CAPITÃO GALHARDO, 
RUA DO COMANDANTE CARVALHO ARAÚJO. TRA-
VESSA DO CAPITÃO CARRILHO, RUA DO CAPITÃO 
GARRILHO, RUA DE HENRIQUE GALVÃO E RUA 
ONOFRE DOMINGUES PEREIRA - FREGUESIA DE 
GULPILHARES
Inf. 26026/12/DMM
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 2013.01.18" 
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var a Postura Municipal de Trânsito, nos termos da 
Informação n° 26026/12/DMM de 2012/11/26.
8- POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA RUA TE-
NENTE VALADIM - FREGUESIA DE SANTA MARINHA
Inf. 25734/12/DMM
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 2013.01.18" 
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var a Postura Municipal de Trânsito, nos termos da 
Informação n° 25734/12/DMM de 2012/01/18.
9- POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO EM DIVER-
SAS ARTÉRIAS - FREGUESIA DE PEROSINHO
Inf. 23200/12/DMM
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 2013.01.18" 
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var a Postura Municipal de Trânsito, nos termos da 
Informação n° 23200/12/DMM de 2012/11/28.
10- POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA RUA 
SEM SAÍDA, NA RUA DAS PEDRAS - FREGUESIA DE 
VILAR DO PARAÍSO
Inf. 26454/12/DMM
Despacho do Sr. Presidente; "À Câmara. 2013.01.18"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a Postura Municipal de Trânsito, nos termos da 
informação n° 26454/12/DMM de 2012/01/18.

DIVERSOS
11- RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
E nada mais havendo a tratar, quando eram 17 ho-
ras e 30 minutos, a Senhora Vereadora declarou 
encerrada a reunião, da qual se elaborou a presen-
te minuta aprovada, por unanimidade nos termos 
do disposto no art.º 27.° do CPA, e no n°. 3 do 
art.º 92°. da Lei n°. 169/99, de 18 de Setembro, 
bem como do n°. 3 do art.º 11.° do Regimento da 
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, aprovado 
pelo Executivo na sua reunião de 2009.11.06.
E eu, António Carlos Sousa Pinto, o Diretor Muni-
cipal de Administração e Finanças e Secretário da 
presente reunião, a subscrevi.
A Vereadora, Maria Amélia Traça
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DESPACHO N°01/P/2013
Considerando que,
I. Por deliberação da Assembleia Municipal de vinte 
de dezembro de dois mil e doze, sob proposta da 
Câmara Municipal de, doze de dezembro do mesmo 
ano, foi aprovada a estrutura nuclear do Município 
de Vila Nova de Gaia;
II. Por deliberação da Câmara Municipal de vinte 
e seis de dezembro do mesmo ano foi aprovada a 
estrutura flexível para os serviços do Município de 
Vila Nova de Gaia;
III. Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 10° 
do decreto-lei 305/2009, de 23.10, ambas as deli-
berações aguardam oportuna publicação em Diário 
da República, mantendo-se entretanto em vigor a 
estrutura orgânica anteriormente aprovada;
IV. Paralelamente as comissões de serviço dos diri-
gentes superiores das direções municipais de admi-
nistração e finanças, de assuntos jurídicos, de vias 
municipais e mobilidade, de equipamentos muni-
cipais, de educação, de informação, de urbanismo 
e de bombeiros e proteção civil, cessam, pelo seu 
termo, na presente data;
V. De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 27° 
da Lei 2/2004, de 15.01, na redação dada pela Lei 
64/2011, de 22 de dezembro, em caso de vacatura 
de lugar, os cargos dirigentes podem ser exercidos 
em regime de substituição, nos termos da lei;
Assim,
Ao abrigo do disposto no artigo 27° da Lei 2/2004, 
de 15.01, na redação dada pela Lei 64/2011, de 22 
de dezembro, conjugado com o teor do artigo 23° 
da Lei 49/2012, de 29 de agosto, nomeio para os 
cargos dirigentes superiores do Município de Vila 
Nova de Gaia, em regime de substituição, os licen-
ciados:
- António Carlos de Sousa Pinto, para a direção mu-
nicipal de administração e finanças;
- Rui Fernando Oliveira Guedes Maia, para a direção 
municipal de assuntos jurídicos;
- Maria Teresa Ferreira Braga Barbosa, para a dire-
ção municipal de vias municipais e mobilidade;
- Dora Paula Henriques Ferreira da Maia, para a di-
reção municipal de equipamentos municipais;
- Vera Lúcia Branco Pacheco, para a direção muni-
cipal de educação;
- Pedro António Rodrigues Galo Magalhães da Fon-
seca, para a direção municipal de informação;
- Carlos Alexandre de Sousa Carvalho Bogas, para 
a direção municipal de urbanismo;
- Salvador Pinho Ferreira de Almeida, para a dire-
ção municipal de bombeiros e proteção civil.
Nos termos dos citados normativos legais, o pro-
vimento é feito por urgente conveniência de servi-
ço, produzindo efeitos a partir da data do presente 
despacho de nomeação e até publicação da nova 
estrutura orgânica aprovada para o Município de 

Vila Nova de Gaia.
Paços do Município de Vila Nova de Gaia, 4 de ja-
neiro de 2013
O Presidente da Camara, Luis Filipe Menezes

DESPACHO N°02/PCM/2013
Considerando,
Que a execução do Plano de Atividades e Orçamen-
to para vigorar em 2013, será muito condicionada 
pela situação económica e financeira do País que se 
refletirá, necessariamente, no comportamento da 
arrecadação de receitas próprias do Município;
Que esta conjuntura impõe, no corrente ano, uma 
particular preocupação com a assunção de toda e 
qualquer despesa, nomeadamente de investimen-
to, onde será priorizado o investimento que dispo-
nha de apoio comunitário;
Que importa, assim controlar, as obras não com-
participadas por fundos comunitários, mas que, no 
seu conjunto, representam um elevado custo para 
o erário municipal, como é o caso das obras por 
administração direta;
Assim, determino que:
A realização de toda e qualquer obra por adminis-
tração direta fica condicionada à minha prévia au-
torização, a exarar em informação justificativa da 
sua necessidade, apresentada pelos serviços mu-
nicipais e mediante proposta, se for disso caso, do 
vereador da área em apreço;
A divulgação deste meu despacho pelos senhores 
Vereadores, dirigentes municipais, presidentes de 
junta de freguesia e presidentes de empresas mu-
nicipais.
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 21 de Ja-
neiro de 2013
O Presidente da Câmara, Luis Filipe Menezes

DESPACHO N°03/DPF/2013
Considerando a subdelegação de competências que 
me foi conferida pelo Sr. Director Municipal de Ad-
ministração e Finanças, Dr. Carlos Pinto, pelo des-
pacho n°53/DMAF/2011, de 19 de Julho de 2011, 
determino que a Técnica Superior, Dr.ª. Ana João 
Simões Ribeiro, me substitua nas minhas ausências 
e impedimentos, atribuindo-lhe todas as minhas 
competências próprias e subdelegadas.
Vila Nova de Gaia, 23 de Janeiro de 2013
A Diretora de Departamento Financeiro, Ana Paula 
Amorim Moreira Guedes

DESPACHO N°04/GAP/2013
Considerando,
A necessidade de desconcentração do exercício das 
competências, próprias ou delegadas, do Presiden-
te da Câmara;
A delegação de competências que me foi conferi-
da pela Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia na 
Reunião Extraordinária de 6 de Novembro de 2009;

B. DESPACHOS E ORDENS DE SERVIÇO 
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Assim, ao abrigo do n.º 2 do art.º 35º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decre-
to-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro e no uso da 
competência que me é conferida pelo n.º 2 do art.º 
69º e al. n) n.º 3 do art.º 70º da Lei n.º169/99 
de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º5-A/2002 
de 11 de Janeiro, dos n.ºs 1 e 7 do artigo 11.º do 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, que 
aprovou o Regime Jurídico da Urbanização e Edifi-
cação, com a alterações introduzidas pelo Decreto-
-Lei n.º 26/2010, de 30 de março, abreviadamente 
designado RJUE,
Delego, com faculdade de subdelegação, na Senho-
ra Vereadora, Engª Maria Mercês Ferreira, a seguin-
te competência:
Quando a decisão final do procedimento, no âmbito 
do RJUE, depender da decisão de uma questão que 
seja da competência de outro órgão administrativo 
ou dos tribunais, a competência para suspender o 
procedimento até que o órgão ou o tribunal com-
petente se pronunciem, notificando o requerente 
desse ato.
Ratifico os atos praticados anteriormente pela 
Senhora Vereadora, Engª Maria Mercês Ferreira, 
quanto à matéria agora delegada, concretamente, 
o ato que foi praticado no dia 7 de dezembro de 
2012, no Processo n.º 2670/12.
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 22 de ja-
neiro de 2013.
O Presidente da Camara, Luis Filipe Menezes

EDITAL
VENERANDA DE LURDES BARBOSA CARNEIRO, VE-
READORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL no uso das 
competências delegadas pelo Exmo. Senhor Pre-
sidente da Câmara através do despacho nº. 39/
PCM/2011, de 28 de junho de 2011
Torna público que, a próxima reunião pública vai ter 
lugar no dia 23 de janeiro de 2013, quarta-feira, 
pelas 17,00 horas.
Nos termos do disposto no artigo 7º do Regimento 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, aprova-
do em reunião de 6 de novembro de 2009, os Muní-
cipes interessados em intervir no período aberto ao 
público, devem inscrever-se na receção da Câmara 
até às 17 horas da quinta-feira imediatamente an-
terior à reunião pública agendada para aquele dia 
23.01.2013.
E para constar se lavrou o presente edital que vai 
ser afixado no átrio Municipal.
Vila Nova de Gaia, 02 de janeiro de 2013.
A Vereadora, Veneranda Carneiro,
Data de Publicitação: 02/01/2013

EDITAL
VENERANDA DE LURDES BARBOSA CARNEIRO, VE-
READORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL no uso das 
competências delegadas pelo Exmo. Senhor Pre-
sidente da Câmara através do despacho nº. 39/
PCM/2011, de 28 de junho de 2011
Torna público que, a próxima reunião pública vai ter 
lugar no dia 27 de fevereiro de 2013, quarta-feira, 
pelas 17,00 horas.
Nos termos do disposto no artigo 7º do Regimento 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, aprova-
do em reunião de 6 de novembro de 2009, os Muní-
cipes interessados em intervir no período aberto ao 
público, devem inscrever-se na receção da Câmara 
até às 17 horas da quinta-feira imediatamente an-
terior à reunião pública agendada para aquele dia 
27.02.2013.
E para constar se lavrou o presente edital que vai 
ser afixado no átrio Municipal.
Vila Nova de Gaia, 24 de janeiro de 2013.
A Vereadora, Veneranda Carneiro,
Data de Publicitação: 25/01/2013

AVISO
MÁRIO RUI FIGUEIRA DE CAMPOS FONTEMANHA, 
VEREADOR COM COMPETÊNCIA DELEGADA, CON-
FORME DESPACHO N° 47/2011, 14 DE JULHO DO 
EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA
TORNA PUBLICO que será realizado um sorteio, por 
ato público, para atribuição de espaços de venda na 
Feira da Afurada, ao abrigo do preceituado no arti-
go 23° do Decreto-lei n° 42/2008, de 10 de Março 
e artigo 6º do Regulamento das Feiras do Município 
de Vila Nova de Gaia, a ter lugar no dia 07 de Fe-

C. EDITAIS E AVISOS
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vereiro de 2013, pelas 14 horas e 30 minutos, no 
Auditório da Assembleia Municipal de Vila Nova de 
Gaia.
Encontram-se disponíveis para atribuição os se-
guintes locais de venda:
1. Sector Alimentar
Local de venda n°19, com a área de 24m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 627,84 (seiscen-
tos e vinte e sete euros e oitenta e quatro cênti-
mos).
Local de venda n°29, com a área de 24m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 627,84 (seiscen-
tos e vinte e sete euros e oitenta e quatro cênti-
mos).
Local de venda n°69, com a área de 8m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 209,28 (duzentos 
e nove euros e vinte e oito cêntimos).
Local de venda n°69A, com a área de 8m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 209,28 (duzentos 
e nove euros e vinte e oito cêntimos).
2. Sector de Vestuário, Tecidos, Calçado, Carteiras, 
Malhas e Similares
Local de venda n°1, com a área de 24m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 627,84 (seiscen-
tos e vinte e sete euros e oitenta e quatro cênti-
mos).
Local de venda n°2, com a área de 24m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 627,84 (seiscen-
tos e vinte e sete euros e oitenta e quatro cênti-
mos).
Local de venda n°3, com a área de 24m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 627,84 (seiscen-
tos e vinte e sete euros e oitenta e quatro cênti-
mos).
Local de venda n°6, com a área de 24m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 627,84 (seiscen-
tos e vinte e sete euros e oitenta e quatro cênti-
mos).
Local de venda n°8, com a área de 24m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 627,84 (seiscen-
tos e vinte e sete euros e oitenta e quatro cênti-
mos).
Local de venda n°12, com a área de 24m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 627,84 (seiscen-
tos e vinte e sete euros e oitenta e quatro cênti-
mos).
Local de venda n°14, com a área de 24m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 627,84 (seiscen-
tos e vinte e sete euros e oitenta e quatro cênti-
mos).
Local de venda n°16, com a área de 24m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 627,84 (seiscen-
tos e vinte e sete euros e oitenta e quatro cênti-
mos).
Local de venda n°17, com a área de 24m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 627,84 (seiscen-
tos e vinte e sete euros e oitenta e quatro cênti-
mos).

Local de venda n°18, com a área de 24m2 a que 
corresponde uma taxa anual de € 627,84 (seiscen-
tos e vinte e sete euros e oitenta e quatro cênti-
mos).
Local de venda n°27, com a área de 24m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 627,84 (seiscen-
tos e vinte e sete euros e oitenta e quatro cênti-
mos).
Local de venda n°28, com a área de 24m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 627,84 (seiscen-
tos e vinte e sete euros e oitenta e quatro cênti-
mos).
Local de venda n°30, com a área de 24m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 627,84 (seiscen-
tos e vinte e sete euros e oitenta e quatro cênti-
mos).
Local de venda n°32, com a área de 24m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 627,84 (seiscen-
tos e vinte e sete euros e oitenta e quatro cênti-
mos).
Local de venda n°33, com a área de 24m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 627,84 (seiscen-
tos e vinte e sete euros e oitenta e quatro cênti-
mos).
Local de venda n°37, com a área de 24m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 627,84 (seiscen-
tos e vinte e sete euros e oitenta e quatro cênti-
mos).
Local de venda n°41, com a área de 24m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 627,84 (seiscen-
tos e vinte e sete euros e oitenta e quatro cênti-
mos).
Local de venda n°43, com a área de 24m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 627,84 (seiscen-
tos e vinte e sete euros e oitenta e quatro cênti-
mos).
Local de venda n°47, com a área de 24m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 627,84 (seiscen-
tos e vinte e sete euros e oitenta e quatro cênti-
mos).
Local de venda n°51, com a área de 24m2, a que 
corresponde uma taxa anual de 6 627,84 (seiscen-
tos e vinte e sete euros e oitenta e quatro cênti-
mos).
Local de venda n°61, com a área de 24m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 627,84 (seiscen-
tos e vinte e sete euros e oitenta e quatro cênti-
mos).
Local de venda n°61A, com a área de 24m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 627,84 (seiscen-
tos e vinte e sete euros e oitenta e quatro cênti-
mos).
Local de venda n°62, com a área de 24m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 627,84 (seiscen-
tos e vinte e sete euros e oitenta e quatro cênti-
mos).
Local de venda n°63, com a área de 24m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 627,84 (seiscen-
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tos e vinte e sete euros e oitenta e quatro cênti-
mos).
Local de venda n°65A, com a área de 24m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 627,84 (seiscen-
tos e vinte e sete euros e oitenta e quatro cênti-
mos).
Local de venda n°66, com a área de 24m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 627,84 (seiscen-
tos e vinte e sete euros e oitenta e quatro cênti-
mos).
Local de venda n°66A, com a área de 24m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 627,84 (seiscen-
tos e vinte e sete euros e oitenta e quatro cênti-
mos).
Local de venda n°67, com a área de 24m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 627,84 (seiscen-
tos e vinte e sete euros e oitenta e quatro cênti-
mos).
Local de venda n°67A, com a área de 24m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 627,84 (seiscen-
tos e vinte e sete euros e oitenta e quatro cênti-
mos).
Local de venda n°68A, com a área de 24m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 627,84 (seiscen-
tos e vinte e sete euros e oitenta e quatro cênti-
mos).
Local de venda n°70, com a área de 24m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 627,84 (seiscen-
tos e vinte e sete euros e oitenta e quatro cênti-
mos).
Local de venda n°70A, com a área de 24m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 627,84 (seiscen-
tos e vinte e sete euros e oitenta e quatro cênti-
mos).
Local de venda n°71, com a área de 24m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 627,84 (seiscen-
tos e vinte e sete euros e oitenta e quatro cênti-
mos).
Local de venda n°72, com a área de 24m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 627,84 (seiscen-
tos e vinte e sete euros e oitenta e quatro cênti-
mos).
Local de venda n°74, com a área de 24m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 627,84 (seiscen-
tos e vinte e sete euros e oitenta e quatro cênti-
mos).
Local de venda n°75, com a área de 24m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 627,84 (seiscen-
tos e vinte e sete euros e oitenta e quatro cênti-
mos).
Local de venda n°77, com a área de 24m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 627,84 (seiscen-
tos e vinte e sete euros e oitenta e quatro cênti-
mos).
Local de venda n°78, com a área de 24m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 627,84 (seiscen-
tos e vinte e sete euros e oitenta e quatro cênti-
mos).

Os interessados devem apresentar a candidatura 
ao sorteio no Gabinete de Atendimento ao Munícipe 
até ao dia 04 de Fevereiro, acompanhada dos se-
guintes documentos: cópia do cartão de feirante ou 
do comprovativo do pedido de cartão de feirante, 
cópia do bilhete de identidade ou cartão do cidadão 
e número de identificação fiscal.
Não serão admitidos ao sorteio candidatos que pos-
suam débitos para cora o Município.
A organização do sorteio é da responsabilidade da 
Direcção Municipal de Acão Social e Qualidade de 
Vida, sita nestes Paços do Concelho, telefone 22 
3742400, fax. 22 3742424, com horário de funcio-
namento entre as 09h e as 12.30h e das 14h às 
17.30h.
Para constar se publica o presente Aviso e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos locais de 
costume.
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, em 17 de 
Janeiro de 2013
O vereador, Mário Fontemanha, Dr.
Data de Publicitação: 21/01/2013

AVISO
MÁRIO RUI FIGUEIRA DE CAMPOS FONTEMANHA, 
VEREADOR COM COMPETÊNCIA DELEGADA, CON-
FORME DESPACHO N° 47/2011, 14 DE JULHO DO 
EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA
TORNA PÚBLICO que será realizado um sorteio, por 
ato público, para atribuição de espaços de venda na 
Feira de Arcozelo, ao abrigo do preceituado no arti-
go 23° do Decreto-Lei n° 42/2008, de 10 de Março 
e artigo 6º do Regulamento das Feiras do Município 
de Vila Nova de Gaia, a ter lugar no dia 07 de Fe-
vereiro de 2013, pelas 14 horas e 30 minutos, no 
Auditório da Assembleia Municipal de Vila Nova de 
Gaia.
Encontram-se disponíveis para atribuição os se-
guintes locais de venda:
1. Sector Alimentar
Local de venda n°17, com a área de 20m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 523,20 (quinhen-
tos e vinte três e vinte cêntimos).
2. Sector de Vestuário, Tecidos, Calçado, Malas e 
similares
Local de venda n°26, com a área de 40m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 1 046, 40 (mil e 
quarenta e seis euros e quarenta cêntimos).
3. Sector de Diversos
Local de venda n°33, com a área de 40m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 1 046, 40 (mil e 
quarenta e seis euros e quarenta cêntimos).
Os interessados devem apresentar a candidatura 
ao sorteio no Gabinete de Atendimento ao Munícipe 
até ao dia 04 de Fevereiro, acompanhada dos se-
guintes documentos: cópia do cartão de feirante ou 
do comprovativo do pedido de cartão de feirante, 
cópia do bilhete de identidade ou cartão do cidadão 
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e número de identificação fiscal.
Não serão admitidos ao sorteio candidatos que pos-
suam débitos para com o Município.
A organização do sorteio é da responsabilidade da 
Direcção Municipal de Acão Social e Qualidade de 
Vida, sita nestes Paços do Concelho, telefone 22 
3742400, fax. 22 3742424, com horário de funcio-
namento entre as 09h e as 12.30h e das 14h às 
17.30h.
Para constar se publica o presente Aviso e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos locais de 
costume.
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, em 17 de 
Janeiro de 2013
Vereador, Mário Fontemanha, Dr.
Data de Publicitação: 21/01/2013

AVISO
MÁRIO RUI FIGUEIRA DE CAMPOS FONTEMANHA, 
VEREADOR COM COMPETÊNCIA DELEGADA, CON-
FORME DESPACHO N° 47/2011, 14 DE JULHO DO 
EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA
TORNA PÚBLICO que será realizado um sorteio, por 
ato público, para atribuição de espaços de venda 
na Feira de Canidelo, ao abrigo do preceituado no 
artigo 23° do Decreto-Lei n° 42/2008, de 10 de 
Março e artigo 6o do Regulamento das Feiras do 
Município de Vila Nova de Gaia, a ter lugar no dia 
07 de Fevereiro de 2013, pelas 14 horas e 30 mi-
nutos, no Auditório da Assembleia Municipal de Vila 
Nova de Gaia.
Encontram-se disponíveis para atribuição os se-
guintes locais de venda: 1. Sector Alimentar
Local de venda n°75, com a área de 28m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 732, 48 (sete-
centos e trinta e dois euros e quarenta e oito cên-
timos);
Local de venda n°76, com a área de 20m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 523,20 (quinhen-
tos e vinte e três euros e vinte cêntimos);
Local de venda n°77, com a área de 20m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 523,20 (quinhen-
tos e vinte e três euros e vinte cêntimos);
Local de venda n°78, com a área de 20m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 523,20 (quinhen-
tos e vinte e três euros e vinte cêntimos);
Local de venda n°79, com a área de 36m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 941,76 (nove-
centos e quarenta e um euros e quarenta e setenta 
e seis cêntimos).
Os interessados devem apresentar a candidatura 
ao sorteio no Gabinete de Atendimento ao Munícipe 
até ao dia 04 de Fevereiro, juntando a respeitava 
documentação de identificação (nome, número de 
identificação fiscal e cartão de feirante).
Não serão admitidos ao sorteio candidatos que pos-
suam débitos para com o Município.
A organização do sorteio é da responsabilidade da 

Direcção Municipal de Acão Social e Qualidade de 
Vida, sita nestes Paços do Concelho, telefone 22 
3742400, fax 22 3742424, com horário de funcio-
namento entre as 09h e as 12.30h e das 14h às 
17.30h.
Para constar se publica o presente Aviso e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos locais de 
costume.
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, em 17 de 
Janeiro de 2013
O vereador, Mário Fontemanha, Dr.
Data de Publicitação: 21/01/2013

AVISO RETIFICATIVO
MÁRIO RUI FIGUEIRA DE CAMPOS FONTEMANHA, 
VEREADOR COM COMPETÊNCIA DELEGADA, CON-
FORME DESPACHO N° 47/2011, 14 DE JULHO DO 
EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA
TORNA PÚBLICO que no Edital relativo ao sorteio, 
por ato público, para atribuição de espaços de ven-
da na Feira de Canidelo, ao abrigo do preceituado 
no artigo 23° do Decreto-Lei n° 42/2008, de 10 de 
Março e artigo 6º do Regulamento das Feiras do 
Município de Vila Nova de Gaia, a ter lugar no dia 
07 de Fevereiro de 2013, pelas 14 horas e 30 mi-
nutos, no Auditório da Assembleia Municipal de Vila 
Nova de Gaia, por lapso é referido que o lugar de 
venda n.º79 está disponível quando de facto não se 
verifica essa situação, pelo que não se procederá á 
sua atribuição, mantendo-se os restantes locais de 
venda que a seguir se indicam:
1. Sector Alimentar
Local de venda nº75, com a área de 28m2 a que 
corresponde uma taxa anual de € 732, 48 (sete-
centos e trinta e dois euros e quarenta e oito cên-
timos);
Local de venda nº76, com a área de 20m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 523,20 (quinhen-
tos e vinte e três euros e vinte cêntimos);
Local de venda nº77, com a área de 20m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 523,20 (quinhen-
tos e vinte e três euros e vinte cêntimos);
Local de venda nº78 com a área de 20m2 a que 
corresponde uma taxa anual de € 523,20 (quinhen-
tos e vinte e três euros e vinte cêntimos);
Os interessados devem apresentar a candidatura 
ao sorteio no Gabinete de Atendimento ao Munícipe 
até ao dia 04 de Fevereiro, juntando a respetiva 
documentação de identificação (nome, número de 
identificação fiscal e cartão de feirante).
Não serão admitidos ao sorteio candidatos que pos-
suam débitos para com o Município.
A organização do sorteio é da responsabilidade da 
Direção Municipal de Ação Social e Qualidade de 
Vida, sita nestes Paços do Concelho, telefone 22 
3742400, fax 22 3742424, com horário de funcio-
namento entre as 09h e as 12.30h e das 14h às 
17.30h.
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Para constar se publica o presente Aviso e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos locais de 
costume.
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, em 18 de 
Janeiro de 2013
O vereador, Mário Fontemanha, Dr.
Data de Publicitação: 23/01/2013

AVISO
MÁRIO RUI FIGUEIRA DE CAMPOS FONTEMANHA, 
VEREADOR COM COMPETÊNCIA DELEGADA, CON-
FORME DESPACHO N° 47/2011, 14 DE JULHO DO 
EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA
TORNA PÚBLICO que será realizado um sorteio, por 
ato público, para atribuição de espaços de venda 
na Feira dos Carvalhos, ao abrigo do preceituado 
no artigo 23° do Decreto-Lei n° 42/2008, de 10 de 
Março e artigo 6o do Regulamento das Feiras do 
Município de Vila Nova de Gaia, a ter lugar no dia 
07 de Fevereiro 2013, pelas 09 horas e 30 minutos, 
no Auditório da Assembleia Municipal de Vila Nova 
de Gaia.
Encontram-se disponíveis para atribuição os se-
guintes locais de venda:
1. Sector Alimentar
Local de venda n°289, com a área de 6m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 156,96 (cento e 
cinquenta e seis euros e noventa e seis cêntimos).
Local de venda n°306, com a área de 6m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 156,96 (cento e 
cinquenta e seis euros e noventa e seis cêntimos).
Local de venda n°349, com a área de 2m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 52,96 (cinquenta 
e dois euros e noventa e seis cêntimos).
Local de venda n°354 e 430, com a área de 12m2, a 
que corresponde uma taxa anual de € 313,92 (tre-
zentos e treze euros e noventa e dois cêntimos).
Local de venda n°395, com a área de 4m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 104,64 (cento e 
quatro euros e sessenta e quatro cêntimos).
Local de venda n°422, com a área de 6m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 156,96 (cento e 
cinquenta e seis euros e noventa e seis cêntimos).
Local de venda n°527, com a área de 4m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 104,64 (cento e 
quatro euros e sessenta e quatro cêntimos).
Local de venda n°528, com a área de 4m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 104,64 (cento e 
quatro euros e sessenta e quatro cêntimos).
Local de venda n°537, com a área de 2m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 52,96 (cinquenta 
e dois euros e noventa e seis cêntimos).
Local de venda n°538, com a área de 2m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 52,96 (cinquenta 
e dois euros e noventa e seis cêntimos).
Local de venda n°540, com a área de 2m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 52,96 (cinquenta 
e dois euros e noventa e seis cêntimos).

Local de venda n°555, com a área de 2m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 52,96 (cinquenta 
e dois euros e noventa e seis cêntimos).
Local de venda n°557, com a área de 4m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 104,64 (cento e 
quatro euros e sessenta e quatro cêntimos).
Local de venda n°562, com a área de 2m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 52,96 (cinquenta 
e dois euros e noventa e seis cêntimos).
Local de venda n°565, com a área de 2m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 52,96 (cinquenta 
e dois euros e noventa e seis cêntimos).
Local de venda n°570, com a área de 4m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 104,64 (cento e 
quatro euros e sessenta e quatro cêntimos).
Local de venda n°572, com a área de 2m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 52,96 (cinquenta 
e dois euros e noventa e seis cêntimos).
Local de venda n°578, com a área de 4m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 104,64 (cento e 
quatro euros e sessenta e quatro cêntimos).
Local de venda n°580, com a área de 4m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 104,64 (cento e 
quatro euros e sessenta e quatro cêntimos).
Local de venda n°589, com a área de 2m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 52,96 (cinquenta 
e dois euros e noventa e seis cêntimos).
Local de venda n°598, com a área de 2m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 52,96 (cinquenta 
e dois euros e noventa e seis cêntimos).
Local de venda n°602, com a área de 4m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 104,64 (cento e 
quatro euros e sessenta e quatro cêntimos).
Local de venda n°610, com a área de 2m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 52,96 (cinquenta 
e dois euros e noventa e seis cêntimos).
Local de venda n°611, com a área de 2m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 52,96 (cinquenta 
e dois euros e noventa e seis cêntimos).
Local de venda n°616, com a área de 2m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 52,96 (cinquenta 
e dois euros e noventa e seis cêntimos).
Local de venda n°838, com a área de 4m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 104,64 (cento e 
quatro euros e sessenta e quatro cêntimos).
Local de venda n°894, com a área de 16m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 418,56 (quatro-
centos e dezoito euros e cinquenta e seis cêntimos).
Local de venda n°895, com a área de 16m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 418,56 (quatro-
centos e dezoito euros e cinquenta e seis cêntimos).
Local de venda n°896, com a área de 16m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 418,56 (quatro-
centos e dezoito euros e cinquenta e seis cêntimos).
Local de venda n°897, com a área de 16m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 418,56 (quatro-
centos e dezoito euros e cinquenta e seis cêntimos).
Local de venda n°898, com a área de 16m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 418,56 (quatro-
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centos e dezoito euros e cinquenta e seis cêntimos).
Local de venda n°899, com a área de 16m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 418,56 (quatro-
centos e dezoito euros e cinquenta e seis cêntimos).
Local de venda n°901, cm a área de 16m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 418,56 (quatro-
centos e dezoito euros e cinquenta e seis cêntimos).
Local de venda n°958, com a área de 6m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 156,96 (cento e 
cinquenta e seis euros e noventa e seis cêntimos).
Local de venda n°959, com a área de 18m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 470,88 (quatro-
centos e setenta euros e oitenta e oito cêntimos).
2. Sector de Vestuário, Tecidos, Calçado, Malas e 
similares
Local de venda n°10, com a área de 12m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 313,92 (trezen-
tos e treze euros e noventa e dois cêntimos).
Local de venda n°40, com a área de 24m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 627,84 (seiscen-
tos e vinte e sete euros e oitenta e oitenta e quatro 
cêntimos).
Local de venda n°52A, com a área de 6m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 156,96 (cento e 
cinquenta e seis euros e noventa e seis cêntimos).
Local de venda n°58, com a área de 6mv, a que 
corresponde uma taxa anual de € 156,96 (cento e 
cinquenta e seis euros e noventa e seis cêntimos).
Local de venda n°59, com a área de 12m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 313,92 (trezen-
tos e treze euros e noventa e dois cêntimos).
Local de venda n°63A, com a área de 6m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 156,96 (cento e 
cinquenta e seis euros e noventa e seis cêntimos).
Local de venda n°76A, com a área de 10m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 261,60 (duzentos 
e sessenta e um euros e sessenta cêntimos).
Local de venda n°90, com a área de 40m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 1046,40 (mil e 
quarenta e seis euros e quarenta cêntimos).
Local de venda n°98, com a área de 6m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 156,96 (cento e 
cinquenta e seis euros e noventa e seis cêntimos).
Local de venda n°108A, com a área de 12m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 313,92 (trezen-
tos e treze euros e noventa e dois cêntimos).
Local de venda n°123, com a área de 12m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 313,92 (trezen-
tos e treze euros e noventa e dois cêntimos).
Local de venda n°123A e 127, com a área de 16m2, 
a que corresponde uma taxa anual de € 418,56 
(quatrocentos e dezoito euros e cinquenta e seis 
cêntimos).
Local de venda n°135, com a área de 14m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 366,24 (trezentos 
e sessenta e seis euros e vinte e quatro cêntimos).
Local de venda n°140, com a área de 12m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 313,92 (trezen-

tos e treze euros e noventa e dois cêntimos).
Local de venda n°148, com a área de 14m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 366,24 (trezentos 
e sessenta e seis euros e vinte e quatro cêntimos).
Local de venda n°152A, com a área de 6m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 156,96 (cento e 
cinquenta e seis euros e noventa e seis cêntimos).
Local de venda n°161, com a área de 12m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 313,92 (trezen-
tos e treze euros e noventa e dois cêntimos).
Local de venda n°231A, com a área de 6m2, a que 
corresponde uma taxa anual de 6 156,96 (cento e 
cinquenta e seis euros e noventa e seis cêntimos).
Local de venda n°246, com a área de 12m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 313,92 (trezen-
tos e treze euros e noventa e dois cêntimos).
Local de venda n°266A, com a área de 6m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 156,96 (cento e 
cinquenta e seis euros e noventa e seis cêntimos).
Local de venda n°626, com a área de 28m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 732,48 (setecen-
tos e trinta e dois euros e quarenta e oito cênti-
mos).
Local de venda n°690, com a área de 12m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 313,92 (trezen-
tos e treze euros e noventa e dois cêntimos).
Local de venda n°694, com a área de 6m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 156,96 (cento e 
cinquenta e seis euros e noventa e seis cêntimos).
Local de venda n°782, com a área de 12m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 313,92 (trezen-
tos e treze euros e noventa e dois cêntimos).
Local de venda n°819A, com a área de 8m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 209,28 (duzentos 
e nove euros e vinte e oito cêntimos).
Local de venda n°843, com a área de 14m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 366,24 (trezentos 
e sessenta e seis euros e vinte e quatro cêntimos).
Local de venda n°845, com a área de 18m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 470,88 (quatro-
centos e setenta euros e oitenta e oito cêntimos).
Local de venda n°852, com a área de 12m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 313,92 (trezen-
tos e treze euros e noventa e dois cêntimos).
Local de venda n°865, com a área de 24m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 627,84 (seiscen-
tos e vinte e sete euros e oitenta e oitenta e quatro 
cêntimos).
Local de venda n°870, com a área de 36m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 941,76 (nove-
centos e quarenta e um euros e setenta e seis cên-
timos).
Local de venda n°872, com a área de 24m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 627,84 (seiscen-
tos e vinte e sete euros e oitenta e oitenta e quatro 
cêntimos).
Local de venda n°875, com a área de 24m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 627,84 (seiscen-
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tos e vinte e sete euros e oitenta e oitenta e quatro 
cêntimos).
Local de venda n°876, com a área de 36m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 941,76 (nove-
centos e quarenta e um euros e setenta e seis cên-
timos).
Local de venda n°877, com a área de 20m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 523,20 (quinhen-
tos e vinte e três euros e setenta e vinte cêntimos).
Local de venda n°878, com a área de 24m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 627,84 (seiscen-
tos e vinte e sete euros e oitenta e oitenta e quatro 
cêntimos).
Local de venda n°878, com a área de 24m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 627,84 (seiscen-
tos e vinte e sete euros e oitenta e oitenta e quatro 
cêntimos).
Local de venda n°880, com a área de 24m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 627,84 (seiscen-
tos e vinte e sete euros e oitenta e oitenta e quatro 
cêntimos).
Local de venda n°883, com a área de 24m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 627,84 (seiscen-
tos e vinte e sete euros e oitenta e oitenta e quatro 
cêntimos).
Local de venda n°884, com a área de 24m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 627,84 (seiscen-
tos e vinte e sete euros e oitenta e oitenta e quatro 
cêntimos).
Local de venda n°885, com a área de 24m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 627,84 (seiscen-
tos e vinte e sete euros e oitenta e oitenta e quatro 
cêntimos).
Local de venda n°886, com a área de 24m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 627,84 (seiscen-
tos e vinte e sete euros e oitenta e oitenta e quatro 
cêntimos).
Local de venda n°887, com a área de 24m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 627,84 (seiscen-
tos e vinte e sete euros e oitenta e oitenta e quatro 
cêntimos).
Local de venda n°888, com a área de 24m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 627,84 (seiscen-
tos e vinte e sete euros e oitenta e oitenta e quatro 
cêntimos).
Local de venda n°889, com a área de 24m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 627,84 (seiscen-
tos e vinte e sete euros e oitenta e oitenta e quatro 
cêntimos).
Local de venda n°890, com a área de 24m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 627,84 (seiscen-
tos e vinte e sete euros e oitenta e oitenta e quatro 
cêntimos).
Local de venda n°927, com a área de 6m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 156,96 (cento e 
cinquenta e seis euros e noventa e seis cêntimos).
Local de venda n°928, com a área de 6m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 156,96 (cento e 
cinquenta e seis euros e noventa e seis cêntimos).

Local de venda n°929, com a área de 6m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 156,96 (cento e 
cinquenta e seis euros e noventa e seis cêntimos).
Local de venda n°930, com a área de 6m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 156,96 (cento e 
cinquenta e seis euros e noventa e seis cêntimos).
Local de venda n°936, com a área de 6mv, a que 
corresponde uma taxa anual de 6 156,96 (cento e 
cinquenta e seis euros e noventa e seis cêntimos).
Local de venda n°937, com a área de 6m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 156,96 (cento e 
cinquenta e seis euros e noventa e seis cêntimos).
Local de venda n°941, com a área de 28m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 732,48 (setecen-
tos e trinta e dois euros e quarenta e oito cênti-
mos).
Local de venda n°945, com a área de 28m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 732,48 (setecen-
tos e trinta e dois euros e quarenta e oito cênti-
mos).
3. Sector de Diversos
Local de venda n°271 e 373, com a área de 16m2, 
a que corresponde uma taxa anual de € 418,56 
(quatrocentos e dezoito euros e cinquenta e seis 
cêntimos).
Local de venda n°696, com a área de 6m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 156,96 (cento e 
cinquenta e seis euros e noventa e seis cêntimos).
Local de venda n°942, com a área de 24m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 627,84 (seiscen-
tos e vinte e sete euros e oitenta e quatro cênti-
mos).
Local de venda n°953, com a área de 16m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 418,56 (quatro-
centos e dezoito euros e cinquenta e seis cêntimos).
Local de venda n°953A, com a área de 24m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 627,84 (seiscen-
tos e vinte e sete euros e oitenta e quatro cênti-
mos).
Local de venda n°954A, com a área de 20m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 523,20 (quinhen-
tos e vinte e três euros e setenta e vinte cêntimos).
Local de venda n°955, com a área de 24m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 627,84 (seiscen-
tos e vinte e sete euros e oitenta e quatro cênti-
mos).
Os interessados devem apresentar a candidatura 
ao sorteio no Gabinete de Atendimento ao Munícipe 
até ao dia 04 Janeiro, juntando a respetiva docu-
mentação de identificação (nome, número de iden-
tificação fiscal e cartão de feirante).
Não serão admitidos ao sorteio candidatos que pos-
suam débitos para com o Município.
A organização do sorteio é da responsabilidade da 
Direcção Municipal de Acão Social e Qualidade de 
Vida, sita nestes Paços do Concelho, telefone 22 
3742400, fax 22 3742424, com horário de funcio-
namento entre as 09h e as 12.30h e das 14h às 
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17.30h.
Para constar se publica o presente Aviso e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos locais de 
costume.
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, em 17 de 
Janeiro de 2013
O vereador, Mário Fontemanha, Dr.
Data de Publicitação: 21/01/2013

AVISO
MÁRIO RUI FIGUEIRA DE CAMPOS FONTEMANHA, 
VEREADOR COM COMPETÊNCIA DELEGADA, CON-
FORME DESPACHO N° 47/2011, 14 DE JULHO DO 
EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA
Nos termos do disposto do n° 1 do artigo 148° do 
Código do Procedimento Administrativo retifico o 
aviso da realização por ato público de sorteio para 
atribuição de espaços de venda na Feira dos Carva-
lhos publicitado a 21 de Janeiro, porquanto:
No mesmo é indicado, por lapso o Local de Venda 
n°782 (Sector de Vestuário, Tecidos, Calçado, Ma-
las e similares), encontrando-se este indisponível 
para atribuição por se encontrar ocupado.
Onde se lê:" Os interessados devem apresentar a 
candidatura ao sorteio no Gabinete de Atendimento 
ao Munícipe até ao dia 04 de Janeiro...", deverá 
ler-se "Os interessados devem apresentar a candi-
datura ao sorteio no Gabinete de Atendimento ao 
Munícipe até ao dia 04 de Fevereiro...".
Para constar se publica o presente Aviso e outros 
de igual teor -que vão ser afixados nos locais de 
costume.
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, em 24 de 
Janeiro de 2013
O vereador, Mário Fontemanha, Dr.
Data de Publicitação: 25/01/2013

EDITAL
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA RUA DOS 
PESCADORES - FREGUESIA DE ARCOZELO
Maria Teresa Barbosa, Diretora Municipal de Vias 
Municipais e Mobilidade da Câmara Municipal de 
Vila Nova de Gaia
Torna público que, por deliberação de Câmara Mu-
nicipal, tomada na reunião de 5 de Dezembro de 
2012, foi aprovada a seguinte Postura Municipal de 
Trânsito: 
Colocação de um sinal de proibição C13 – proibição 
de exceder a velocidade de 20 Km/h.
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio Municipal 
Vila Nova de Gaia, 12 de Dezembro de 2012
A Diretora Municipal de Vias Municipais e Mobilida-
de, Maria Teresa Barbosa
Data de Publicitação: 02/01/2013

EDITAL
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA RUA DE 

ENXOMIL - FREGUESIA DE ARCOZELO
Maria Teresa Barbosa, Diretora Municipal de Vias 
Municipais e Mobilidade da Câmara Municipal de 
Vila Nova de Gaia
Torna público que, por deliberação de Câmara Mu-
nicipal, tomada na reunião de 5 de Dezembro de 
2012, foi aprovada a seguinte Postura Municipal de 
Trânsito: 
Colocação de sinalização de obrigação D1a – obri-
gatório contornar placa ou obstáculo.
Colocação de sinais complementares O7a – balizas 
de posição.
Colocação de sinal B1 – cedência de passagem.
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio Municipal
Vila Nova de Gaia, 12 de Dezembro de 2012
A Diretora Municipal de Vias Municipais e Mobilida-
de, Maria Teresa Barbosa
Data de Publicitação: 02/01/2013

EDITAL
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA TRAVESSA 
GOMES JÚNIOR - FREGUESIA DA MADALENA
Maria Teresa Barbosa, Diretora Municipal de Vias 
Municipais e Mobilidade da Câmara Municipal de 
Vila Nova de Gaia
Torna público que, por deliberação de Câmara Mu-
nicipal, tomada na reunião de 5 de Dezembro de 
2012, foi aprovada a seguinte Postura Municipal de 
Trânsito: 
Implementação de sentido único de circulação 
(nascente-poente).
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio Municipal
Vila Nova de Gaia, 12 de Dezembro de 2012
A Diretora Municipal de Vias Municipais e Mobilida-
de, Maria Teresa Barbosa
Data de Publicitação: 02/01/2013

EDITAL
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA CALÇADA 
DA SERRA - FREGUESIA DE SANTA MARINHA
Maria Teresa Barbosa, Diretora Municipal de Vias 
Municipais e Mobilidade da Câmara Municipal de 
Vila Nova de Gaia
Torna público que, por deliberação de Câmara Mu-
nicipal, tomada na reunião de 5 de dezembro de 
2012, e relativamente à Postura Municipal de Trân-
sito aprovada para a Calçada da Serra e outras (a 
10 de agosto de 2012), foi deliberado o seguinte 
aditamento;
- 2 Sentidos de trânsito na Calçada da Serra, no 
troço compreendido entre a Rua do Pilar e a Rua 
Rocha Leão, com implementação de sinalização 
vertical de cedência de passagem (B1 – cedência 
de passagem), na Rua Rocha Leão ao entronca-
mento com a Calçada da Serra;
- Implementação de sentido único descendente 
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(EgO) na Rua Cabo Simão, no troço compreendido 
entre a Calçada da Serra e o Largo Luiz I (≈ 80m).
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio Municipal Vila Nova de Gaia, 13 de 
dezembro de 2012
A Diretora Municipal de Vias Municipais e Mobilida-
de, Maria Teresa Barbosa
Data de Publicitação: 02/01/2013

EDITAL
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA RUA BAIR-
RO DA CP - FREGUESIA DE SANTA MARINHA
Maria Teresa Barbosa, Diretora Municipal de Vias 
Municipais e Mobilidade da Câmara Municipal de 
Vila Nova de Gaia
Torna público que, por deliberação de Câmara Mu-
nicipal, tomada na reunião de 5 de dezembro de 
2012, foi aprovada a seguinte Postura Municipal de 
Trânsito: 
- Que seja aprovada a postura municipal para a 
transformação da Rua Bairro da CP em via de senti-
do único (sentido norte -> sul) e respetiva sinaliza-
ção vertical, sinal H3, do quadro XXIX, do Decreto 
Regulamentar 22-A/98, no início do arruamento, e 
sinal de sentido proibido, sinal C1, do quadro XXIV, 
do mesmo Decreto, no entroncamento com a Rua 
Conselheiro Veloso da Cruz, tal como ilustrado na 
imagem 1;
- Que se mantenha a sinalização vertical, sinal B2 
(STOP), do quadro XXIII, do Regulamento men-
cionado no item anterior, na Rua Bairro da CP, no 
entroncamento com a Rua Conselheiro Veloso da 
Cruz;
- Que se proceda à colocação de sinalização ver-
tical, proibição de virar à direita e esquerda, sinal 
C11a e sinal C11b, do quadro XXIV, do mesmo Re-
gulamento, na Rua Conselheiro Veloso da Cruz, tal 
como ilustrado na imagem 1.
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio Municipal
Vila Nova de Gaia, 19 de dezembro de 2012
A Diretora Municipal de Vias Municipais e Mobilida-
de, Maria Teresa Barbosa
Data de Publicitação: 10/01/2013

EDITAL
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA RUA CINCO 
DE OUTUBRO.- FREGUESIA DE AVINTES.
Maria Teresa Barbosa, Diretora Municipal de Vias 
Municipais e Mobilidade da Câmara Municipal de 
Vila Nova de Gaia
Torna público que, por deliberação de Câmara Mu-
nicipal, tomada na reunião de 5 de Dezembro de 
2012, foi aprovada a seguinte Postura Municipal de 
Trânsito:
- Implementação de um sinal de proibição C11b - 
proibição de voltar à esquerda, orientada no senti-
do sul-norte da Rua Cinco de Outubro, no entron-

camento com a Rua Primeiro de Maio.
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio Municipal
Vila Nova de Gaia, 14 de Dezembro de 2012
A Diretora Municipal de Vias Municipais e Mobilida-
de, Maria Teresa Barbosa
Data de Publicitação: 10/01/2013

EDITAL
NOTIFICAÇÃO

(ao abrigo do n.º 3 do artigo 70.º do Regulamento 
Municipal de Taxas e Compensações Urbanísticas)
Maria Mercês Ferreira, Vereadora da Câmara Mu-
nicipal de Vila Nova de Gaia, no uso das compe-
tências delegadas por despacho n.º 71/PCM/2009 
do Senhor Presidente da Câmara Municipal, de 6 
de novembro de 2009, com competência conferida 
pela Câmara na Reunião Extraordinária realizada 
em 6 de novembro de 2009.
FAZ SABER através do presente Edital, em cumpri-
mento do seu despacho proferido em 17 de dezem-
bro de 2012, e nos termos do disposto no artigo 
27.º do D.L. n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a 
redação conferida pelo D.L. n.º 26/2010, de 30 de 
março, que foi apresentado um pedido de alteração 
da licença de loteamento n.º 02/95 para o lote n.º 
27, requerido em nome de JOSÉ AUGUSTO RANGEL 
DA SILVA, que tem como objetivo atualizar a área 
do lote, bem como compatibilizar as especificações 
da construção existente no lote e licenciada no âm-
bito do processo de obras n.º2166/99 com o pre-
visto no alvará e loteamento.
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 indicada, no pra-
zo de 10 dias. O processo n.º 796/03 estará dis-
ponível para consulta, no Serviço de Atendimento 
da GAIURB, E.E.M., nos dias úteis, das 9.00h às 
16.30h.
A Vereadora do Urbanismo, Mercês Ferreira.
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EDITAL
NOTIFICAÇÃO

(ao abrigo do n.º 3 do artigo 70.º do Regulamento 
Municipal de Taxas e Compensações Urbanísticas)
Maria Mercês Ferreira, Vereadora da Câmara Mu-
nicipal de Vila Nova de Gaia, no uso das compe-
tências delegadas por despacho n.º 71/PCM/2009 
do Senhor Presidente da Câmara Municipal, de 6 
de novembro de 2009, com competência conferida 
pela Câmara na Reunião Extraordinária realizada 
em 6 de novembro de 2009.
FAZ SABER através do presente Edital, em cumpri-
mento do seu despacho proferido em 14 de Dezem-
bro de 2012, e nos termos do disposto no artigo 
27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezem-
bro, com a redação conferida pelo DL. n.º 26/2010, 
de 30 de março, que foi apresentado um pedido de 
alteração da licença de loteamento n.º44/94 para o 
lote n.º8, requerido em nome de PAULO ALEXAN-
DRE DOS SANTOS PEREIRA, que tem como obje-
tivo a diminuição da área do lote, de 575,00m2 
para 541,50m2 alteração da área de implantação, 
de 84,00m2 para 109,25m2, alteração da área de 
construção, de 168,00m2 para 209,35m2 e criação 
de anexo destinado a garagem e alpendre.
Para efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
27.º, ficam os proprietários dos lotes constantes do 
referido alvará de loteamento notificados para se 
pronunciarem sobre a alteração indicada, no prazo 
de 10 dias. 
O processo n.º3289/12 estará disponível para 
consulta, no Serviço de Atendimento da GAIURB, 
E.E.M., nos dias úteis, das 9.00h às 16.30h.
A Vereadora do Urbanismo, Mercês Ferreira.

EDITAL
NOTIFICAÇÃO

(ao abrigo do n.º 3 do artigo 70.º do Regulamento 
Municipal de Taxas e Compensações Urbanísticas)
Maria Mercês Ferreira, Vereadora da Câmara Mu-
nicipal de Vila Nova de Gaia, no uso das compe-
tências delegadas por despacho n.º 71/PCM/2009 
do Senhor Presidente da Câmara Municipal, de 6 
de Novembro de 2009, com competência conferida 
pela Câmara na Reunião Extraordinária realizada 
em 6 de Novembro de 2009. 
FAZ SABER através do presente Edital, em cumpri-
mento do seu despacho proferido em 19 de dezem-
bro de 2012, e nos termos do disposto no artigo 
27.º do DL. n.º 555/99, de 16 de dezembro, com 
a redação conferida pelo DL. n.º 26/2010, de 30 
de março, que este Município está promover uma 
proposta de alteração da licença de loteamento n.º 
66/85, que tem como objetivo a alteração do uso 
de duas parcelas de terreno com as parcelas de 
2.185m2 e 1.120m2, destinadas, respetivamente, 
a zona arborizada e de recreio e a escola pré-pri-
mária, cedidas ao Município no âmbito do citado 
alvará de loteamento, para hortas comunitárias e 
zonas de lazer. 
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 indicada, no prazo 
de 10 dias. 
O processo n.º 2915/11 estará disponível para 
consulta, no Serviço de Atendimento da GAIURB, 
E.E.M., nos dias úteis, das 9.00h às 16.30h. 
A Vereadora do Urbanismo, Mercês Ferreira.

Data de Publicitação: 02/01/2013 Data de Publicitação: 02/01/2013 
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AVISO
Para cumprimento do disposto no artigo 22.º do 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a 
redação conferida pelo DL. 26/10, de 30 de março, 
e do artigo 69.º do Regulamento Municipal de Ta-
xas e Compensações Urbanísticas, vai proceder-se 
pelo prazo de 15 dias, contados a partir da data de 
sua publicação, à consulta pública do pedido de al-
teração da licença de loteamento n.º66/85, promo-
vido pelo Município de Vila Nova de Gaia, visando a 
alteração do uso de duas parcelas de terreno com 
as parcelas de 2.185m2 e 1.120m2, destinadas, 
respetivamente, a zona arborizada e de recreio e 
a escola pré-primária, cedidas ao Município no âm-
bito do citado alvará de loteamento, para hortas 
comunitárias e zonas de lazer. 
Durante o período de consulta pública, o proces-
so n.º 4449/11 estará disponível para consulta, no 
Serviço de Atendimento da GAIURB, E.E.M., nos 
dias úteis, das 9.00h às 16.30h.
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 19 de de-
zembro de 2012
A Vereadora do Urbanismo, Mercês Ferreira.

EDITAL
NOTIFICAÇÃO

(ao abrigo do n.º 3 do artigo 70.º do Regulamento 
Municipal de Taxas e Compensações Urbanísticas)
Maria Mercês Ferreira, Vereadora da Câmara Mu-
nicipal de Vila Nova de Gaia, no uso das compe-
tências delegadas por despacho n.º 71/PCM/2009 
do Senhor Presidente da Câmara Municipal, de 6 
de novembro de 2009, com competência conferida 
pela Câmara na Reunião Extraordinária realizada 
em 6 de novembro de 2009. 
FAZ SABER através do presente Edital, em cumpri-
mento do seu despacho proferido em 2 de Janeiro 
de 2013, e nos termos do disposto no artigo 27.º 
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 
com a redação conferida pelo D.L. n.º 26/2010, de 
30 de março, que foi apresentado um pedido de 
alteração da licença de loteamento n.º66/85 para 
o lote n.º43, requerido em nome de FRANCISCO 
DAMAS MANSO, que tem como objetivo a definição 
de um anexo com a área de 23,10m2. 
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 indicada, no prazo 
de 10 dias. 
O processo n.º4787/12 estará disponível para 
consulta, no Serviço de Atendimento da GAIURB, 
E.E.M., nos dias úteis, das 9.00h às 16.30h. 
A Vereadora do Urbanismo, Mercês Ferreira.
Data de Publicitação: 10/01/2013

EDITAL
NOTIFICAÇÃO

(ao abrigo do n.º 3 do artigo 70.º do Regulamento 
Municipal de Taxas e Compensações Urbanísticas)
Maria Mercês Ferreira, Vereadora da Câmara Mu-
nicipal de Vila Nova de Gaia, no uso das compe-
tências delegadas por despacho n.º 71/PCM/2009 
do Senhor Presidente da Câmara Municipal, de 6 
de novembro de 2009, com competência conferida 
pela Câmara na Reunião Extraordinária realizada 
em 6 de novembro de 2009. 
FAZ SABER através do presente Edital, em cumpri-
mento do seu despacho proferido em 7 de janeiro 
de 2013, e nos termos do disposto no artigo 27.º 
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 
com a redação conferida pelo D.L. n.º 26/2010, de 
30 de março, que foi apresentado um pedido de 
alteração da licença de loteamento n.º27/91 para o 
lote n.º57, requerido em nome de GRACIETE ALDI-
NA CARVALHO ALVARENGA, que tem como objetivo 
a proposta de complementaridade do uso habita-
cional com prestação de serviços visando o enqua-
dramento legal de Estrutura Residencial para Pes-
soas Idosas já em funcionamento no lote. Ligeiro 
aumento da área de implantação e de construção, 

Data de Publicitação: 02/01/2013 
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bem como a proposta de construção de anexos no 
logradouro posterior do lote. Para efeito do dispos-
to no n.º 3 do citado artigo 27.º, ficam os proprie-
tários dos lotes constantes do referido alvará de 
loteamento notificados para se pronunciarem sobre 
a alteração indicada, no prazo de 10 dias. 
O processo n.º3072/12 estará disponível para 
consulta, no Serviço de Atendimento da GAIURB, 
E.E.M., nos dias úteis, das 9.00h às 16.30h. 
A Vereadora do Urbanismo, Mercês Ferreira.

EDITAL
NOTIFICAÇÃO

(ao abrigo do n.º 3 do artigo 70.º do Regulamento 
Municipal de Taxas e Compensações Urbanísticas)
Maria Mercês Ferreira, Vereadora da Câmara Mu-
nicipal de Vila Nova de Gaia, no uso das compe-
tências delegadas por despacho n.º 71/PCM/2009 
do Senhor Presidente da Câmara Municipal, de 6 
de novembro de 2009, com competência conferida 
pela Câmara na Reunião Extraordinária realizada 
em 6 de novembro de 2009. 
FAZ SABER através do presente Edital, em cumpri-
mento do seu despacho proferido em 9 de Janeiro 
de 2013, e nos termos do disposto no artigo 27.º do 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a 
redação conferida pelo DL. n.º 26/2010, de 30 de 
março, que foi apresentado um pedido de altera-
ção da licença de loteamento n.º18/84 para o lote 
n.º17, requerido em nome de FÁBRICA DA IGREJA 
PAROQUIAL DA FREGUESIA DE S. CRISTÓVÃO DE 
MAFAMUDE, que tem como objetivo permitir o uso 
de comércio e serviços nas frações BF, BG, BH, BI, 
BJ, BL, BM, BN, BO e BP para instalar um centro de 

dia e de convívio. 
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 indicada, no prazo 
de 10 dias. 
O processo n.º5047/12 estará disponível para 
consulta, no Serviço de Atendimento da GAIURB, 
E.E.M., nos dias úteis, das 9.00h às 16.30h. 
A Vereadora do Urbanismo, Mercês Ferreira.

EDITAL
NOTIFICAÇÃO

(ao abrigo do n.º 3 do artigo 70.º do Regulamento 
Municipal de Taxas e Compensações Urbanísticas)
Maria Mercês Ferreira, Vereadora da Câmara Mu-
nicipal de Vila Nova de Gaia, no uso das compe-
tências delegadas por despacho n.º 71/PCM/2009 
do Senhor Presidente da Câmara Municipal, de 6 
de novembro de 2009, com competência conferida 
pela Câmara na Reunião Extraordinária realizada 
em 6 de novembro de 2009. 
FAZ SABER através do presente Edital, em cumpri-
mento do seu despacho proferido em 8 de Janeiro 
de 2013, e nos termos do disposto no artigo 27.º do 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a 
redação conferida pelo DL. n.º 26/2010, de 30 de 
março, que foi apresentado um pedido de altera-
ção da licença de loteamento n.º32/96 para o lote 
n.º3, requerido em nome de ANTÓNIO MOREIRA 
PINTO SOARES, que tem como objetivo a alteração 
da área do lote, de 247,00m2 para 256,20m2, ve-
rificada após execução das infraestruturas e mar-

Data de Publicitação: 21/01/2013 
Data de Publicitação: 21/01/2013 
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cações da delimitação do lote, alteração da área 
de implantação, de 100,00m2 para 98,70m2 e al-
teração da área de construção, de 200,00m2 para 
198,70m2. 
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 indicada, no prazo 
de 10 dias. 
O processo n.º3550/12 estará disponível para 
consulta, no Serviço de Atendimento da GAIURB, 
E.E.M., nos dias úteis, das 9.00h às 16.30h. 
A Vereadora do Urbanismo, Mercês Ferreira.

EDITAL
NOTIFICAÇÃO

(ao abrigo do n.º 3 do artigo 70.º do Regulamento 
Municipal de Taxas e Compensações Urbanísticas)
Maria Mercês Ferreira, Vereadora da Câmara Mu-
nicipal de Vila Nova de Gaia, no uso das compe-
tências delegadas por despacho n.º 71/PCM/2009 
do Senhor Presidente da Câmara Municipal, de 6 
de novembro de 2009, com competência conferida 
pela Câmara na Reunião Extraordinária realizada 
em 6 de novembro de 2009. 
FAZ SABER através do presente Edital, em cumpri-
mento do seu despacho proferido em 17 de janeiro 
de 2013, e nos termos do disposto no artigo 27.º 
do DL. n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a reda-
ção conferida pelo DL. n.º 26/2010, de 30 de mar-
ço, que foi apresentado um pedido de alteração da 
licença de loteamento n.º 62/84 para o lote n.º 21, 
requerido em nome de JOAQUIM FERNANDO GUI-
MARÃES CORREIA, que tem como objetivo o acerto 

ao nível da delimitação do lote e respetiva área do 
mesmo de acordo com a realidade local. Para efeito 
do disposto no n.º 3 do citado artigo 27.º, ficam os 
proprietários dos lotes constantes do referido alva-
rá de loteamento notificados para se pronunciarem 
sobre a alteração indicada, no prazo de 10 dias. 
O processo n.º 4515/12 estará disponível para 
consulta, no Serviço de Atendimento da GAIURB, 
E.E.M., nos dias úteis, das 9.00h às 16.30h. 
A Vereadora do Urbanismo, Mercês Ferreira.

AVISO
Nos termos do Art.º 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, 
de 16 de dezembro, com a redação conferida pela 
Lei 26/2010, de 30 de março, e de acordo com o des-
pacho da Exma. Senhora Vereadora Mercês Ferrei-
ra, de 14 de Setembro de 2012, é emitido a PAULO 
ALEXANDRE DA FONSECA RODRIGUES LOPES, C.C. 
n.º09910716, contribuinte n.º187371199 e ALBINA 
MARIA ROCHA LOURENÇO, C.C. nº9851121, con-
tribuinte nº187973484, o aditamento ao alvará de 
loteamento n.º06/04, que incide sobre o lote n.º3, 
sito no Lugar de Lavadores, freguesia de Canidelo, 
inscrito na matriz sob o artigo n.º6872 urbano e 
descrito na 1ªConservatória do Registo Predial de 
Vila Nova de Gaia, sob o n.º3401/20040507, desa-
nexado do n.º03398/070504, da indicada fregue-
sia, como abaixo se descreve: 
O presente aditamento titula as seguintes altera-
ções:
a) Lote alterado: Lote 3
b) Área do lote: 597,60m2 
(a área do lote é alterada de 592,00m2 para 
597,60m2 e resulta da verificação em levantamen-

Data de Publicitação: 29/01/2013 
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to topográfico)
c) Área de implantação: 120,00m2 
d) Área de construção: 240,00m2
e) Número de pisos acima da cota de soleira: 2
f) Número de pisos abaixo da cota de soleira: 1
g) Ocupação: Habitação unifamiliar
Construção anexa
h) Área de implantação e de construção - anexo: 
52,30m2
Mantém-se inalterados os restantes parâmetros que 
define o primitivo alvará de loteamento n.º06/04 
de 10 de Março.
Todas as áreas estão de acordo com a planta de 
síntese que faz parte integrante do aditamento ao 
alvará de loteamento que se encontra em arquivo 
nos Serviços desta Câmara Municipal. 
Paços do Município de Vila Nova de Gaia, 18 de De-
zembro de 2012
Por subdelegação, a Vereadora, Mercês Ferreira
Data de Publicitação: 02/01/2013

AVISO
Nos termos do Art.º 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, 
de 16 de dezembro, com a redação conferida pelo 
D.L.26/2010, de 30 de março, e de acordo com o 
despacho do Exma. Senhora Vereadora Eng.ª Mer-
cês Ferreira, de 14 de agosto de 2012, é emitido a 
MARIA DA CONCEIÇÃO CORTEZ DA SILVA LOPES 
RIBEIRO DA SILVA, B.I. n.º 1918266, contribuinte 
n.º 161739580 e a FERNANDO DE SOUSA E SIL-
VA, B.I. n.º 804722, contribuinte n.º 215691709, o 
aditamento ao alvará de loteamento n.º 27/92, que 
incide sobre o lote n.º 4, sito na Rua dos Terços, 
freguesia de Canelas, inscrito na matriz sob o arti-
go n.º 2628 urbano e descrito na 2.ª Conservatória 
do Registo Predial de Vila Nova de Gaia, sob o n.º 
1698/19921028 desanexado do n.º 00921/031188, 
da indicada freguesia, como abaixo se descreve: 
- O presente aditamento titula as seguintes altera-
ções: 
Lote alterado: Lote 4
Área do lote: 1.057,50 m2 
A atualização da área do lote surge na sequência 
da realização de levantamento topográfico realiza-
do ao lote 4, onde se verificou que área do mesmo 
passou de 1.055,00m2 para 1.057,00m2
Área de implantação: 609,90m2 
Área de construção: 609,90m2
Número de pisos acima da cota de soleira: 1
Ocupação: Armazém, Indústria não poluente e/ou 
comércio/prestação de serviços
Número de unidade de ocupação: 2 (frações A e B)
Mantém-se inalterado tudo o mais que define o pri-
mitivo alvará de loteamento n.º 27/92 de 14 de 
setembro. 
Todas as áreas estão de acordo com a planta de 
síntese que faz parte integrante do aditamento ao 
alvará de loteamento que se encontra em arquivo 

nos Serviços desta Câmara Municipal. 
Paços do Município de Vila Nova de Gaia, 20 de de-
zembro de 2012
Por subdelegação, a Vereadora Mercês Ferreira 
Data de Publicitação: 03/01/2013

AVISO
Nos termos do Art.º 27.º do Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de dezembro, com a redação con-
ferida pela Lei 26/2010, de 30 de Março e de acor-
do com o despacho da Exma. Senhora Vereadora 
Mercês Ferreira, de 1 de Agosto de 2012, é emi-
tido a ASSOCIAÇÃO DA CONGREGAÇÃO DE ESPI-
NHO DAS TESTEMUNHAS DE JEOVÁ, contribuinte 
n.º592004864, o aditamento ao alvará de lotea-
mento n.º01/92, que incide sobre o lote n.º14, sito 
na Rua de 1º de Maio, freguesia de Avintes, inscrito 
na matriz sob o artigo n.º3979 urbano e descrito 
na 2ªConservatória do Registo Predial de Vila Nova 
de Gaia, sob o n.º1369/19920120, desanexado 
do n.º01355/200192, da indicada freguesia, como 
abaixo se descreve: 
O presente aditamento titula as seguintes altera-
ções:
a) Lote alterado: Lote 14
b) Área do lote: 1.401,00m2
c) Área de implantação: 211,00m2
d) Área de construção: 457,00m2
e) Número de pisos acima da cota de soleira: 2
f) Número de pisos abaixo da cota de soleira: 1
g) Ocupação: Equipamento religioso com habitação 
de apoio
Mantém-se inalterados os restantes parâmetros que 
define o primitivo alvará de loteamento n.º01/92 
de 7 de Janeiro. 
Todas as áreas estão de acordo com a planta de 
síntese que faz parte integrante do aditamento ao 
alvará de loteamento que se encontra em arquivo 
nos Serviços desta Câmara Municipal. 
Paços do Município de Vila Nova de Gaia, 2 de Ja-
neiro de 2013
Por subdelegação, a Vereadora, Mercês Ferreira
Data de Publicitação: 09/01/2013

AVISO
Nos termos do Art.º 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, 
de 16 de dezembro, com a redação conferida pelo 
D.L.26/2010, de 30 de março, e de acordo com o 
despacho do Exma. Senhora Vereadora Eng.ª Mer-
cês Ferreira, de 21 de novembro de 2012, é emi-
tido a ADELINO JOÃO DA COSTA AMARAL, C.C. 
n.º08481418, contribuinte n.º 108641589, o adi-
tamento ao alvará de loteamento n.º 10/06, que 
incide sobre o lote n.º 10, sito no Lugar da Parade-
la de Cima, freguesia de Pedroso, inscrito na ma-
triz sob o artigo n.º 8514 urbano e descrito na 2.ª 
Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de 
Gaia, sob o n.º 7783/20060707, desanexado do n.º 
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07773/070706, da indicada freguesia, como abaixo 
se descreve: 
O presente aditamento substitui a planta síntese e 
perfis do alvará de loteamento emitido a 4 de Julho 
de 2006, associadas ao lote n.º10, o qual mantém 
as restantes especificações definidas no alvará de 
loteamento n.º 10/06 emitido a 4 de Julho de 2006.
Todas as áreas estão de acordo com a planta de 
síntese e perfis, que fazem parte integrante do adi-
tamento ao alvará de loteamento que se encontram 
em arquivo nos Serviços desta Câmara Municipal. 
Paços do Município de Vila Nova de Gaia, 27 de de-
zembro de 2012
Por subdelegação, a Vereadora, Mercês Ferreira
Data de Publicitação: 09/01/2013

AVISO
Nos termos do Art.º 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, 
de 16 de Dezembro, com a redação conferida pela 
Lei 26/2010, de 30 de Março, e de acordo com o 
despacho da Exma. Senhora Vereadora Mercês Fer-
reira, de 9 de Setembro de 2012, é emitido a JOÃO 
FERNANDO PINTO COELHO, B.I. n.º5979415, con-
tribuinte n.º158044533, o aditamento ao alvará de 
loteamento n.º30/84, que incide sobre o lote n.º5, 
sito na rua Afonsina, freguesia de Pedroso, inscrito 
na matriz sob o artigo n.º6772 urbano e descrito 
na 2ªConservatória do Registo Predial de Vila Nova 
de Gaia, sob o n.º2570/19890718, desanexado do 
n.º3.475, fls.181v do B-9, da indicada freguesia, 
como abaixo se descreve: 
O presente aditamento titula a definição de um 
anexo para garagem com a área de implantação e 
de construção de 49,00m2, ficando os parâmetros 
da edificação principal definidos no primitivo alvará 
de loteamento.
Mantém-se inalterados os restantes parâme-
tros que define o primitivo alvará de loteamento 
n.º30/84 de 6 de Abril. 
Paços do Município de Vila Nova de Gaia, 2 de ja-
neiro de 2013
Por subdelegação, a Vereadora, Mercês Ferreira
Data de Publicitação: 09/01/2013

AVISO
Nos termos do art.º 27.º do decreto-lei n.º 555/99, 
de 16 de Dezembro, com a redação conferida pelo 
decreto-lei nº26/2010 de 30 de Março, e de acor-
do com o despacho da Exma. Senhora Vereadora 
Mercês Ferreira, de 21 de Novembro de 2012, é 
emitido a LUÍS GONÇALVES DE OLIVEIRA RIBEI-
RO, B.I. n.º3495891, contribuinte n.º163197792, 
o aditamento ao alvará de loteamento n.º52/77, 
que incide sobre o lote n.º2, sito na rua das Almi-
nhas de Figueiredo, freguesia de Pedroso, inscrito 
na matriz sob o artigo n.º3948 urbano e descrito 
na 2ª Conservatória do Registo Predial de Vila Nova 
de Gaia, sob o n.º7424/20040907, desanexado 

do n.º07423/070904, da indicada freguesia, como 
abaixo se descreve: 
O presente aditamento titula as seguintes altera-
ções:
a) Lote alterado: Lote 2
b) Área do lote: 263,00m2
c) Área de implantação: 88,60m2
d) Área de construção: 88,60m2
e) Número de pisos acima da cota de soleira: 1
f) Ocupação: Habitação
Construção anexa 
g) Área de implantação e de construção: 66,00m2
h) Uso: Garagem e arrumos
Mantém-se inalterados os restantes parâmetros que 
define o primitivo alvará de loteamento n.º52/77 
de 26 de Setembro. 
Todas as áreas estão de acordo com a planta de 
síntese que faz parte integrante do aditamento ao 
alvará de loteamento que se encontra em arquivo 
nos Serviços desta Câmara Municipal. 
Paços do Município de Vila Nova de Gaia, 27 de de-
zembro de 2012
Por subdelegação, a Vereadora, Mercês Ferreira
Data de Publicitação: 09/01/2013

AVISO
Nos termos do Art.º 27.º do Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de dezembro, com a redação confe-
rida pela Lei 26/2010, de 30 de Março, e de acordo 
com o despacho da Exma. Senhora Vereadora Mer-
cês Ferreira de 11 de Janeiro de 2012, é emitido a 
BERNARDO MANUEL PINTO, C.C. n.º9510017, con-
tribuinte n.º173176933 e a JOSÉ JOAQUIM COR-
REIA LOURENÇO, C.C. n.º7346851, contribuinte 
n.º147426480, o aditamento ao alvará de lotea-
mento n.º09/96, que incide sobre o lote n.º2, sito 
na Rua da Urtigueira, freguesia de Canelas, inscrito 
na matriz sob o artigo n.º4239 urbano e descrito na 
2ªConservatória do Registo Predial de Vila Nova de 
Gaia, sob o n.º2377/19961203, da indicada fregue-
sia, como abaixo se descreve: 
O presente aditamento titula as seguintes altera-
ções: 
a) Lote alterado: Lote 2
b) Área do lote: 587,50m2
c) Área de implantação: 347,00m2 
d) Área de construção: 432,00m2
e) Número de pisos acima da cota de soleira: 2
f) Número de pisos abaixo da cota de soleira: 0
g) Ocupação: Armazém e comércio

Mantêm-se inalterados os restantes parâmetros 
definidos no alvará de loteamento n.º09/96 de 1 
de Abril. 
Todas as áreas estão de acordo com a planta de 
síntese que faz parte integrante do aditamento ao 
alvará de loteamento que se encontra em arquivo 
nos Serviços desta Câmara Municipal. 
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Paços do Município de Vila Nova de Gaia, 21 de Ja-
neiro de 2013
Por subdelegação, a Vereadora, Mercês Ferreira
Data de Publicitação: 29/01/2013
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