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A.1. MINUTA DA ATA N.º 01
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA REALIZADA NOS 
PAÇOS DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA EM 
12 DE JANEIRO DE 2015
PRESENTES:
- O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo 
Vítor de Almeida Rodrigues;
- O Senhor Vereador, Firmino Jorge Anjos Pereira;
- O Senhor Vereador Dr. José Guilherme Saraiva de 
Oliveira Aguiar;
- O Senhor Vice-Presidente Eng.º Patrocínio Miguel 
Vieira de Azevedo;
- A Senhora Vereadora Dr. Maria Elisa Vieira da Sil-
va Cidade Oliveira;
- A Senhora Vereadora Eng.ª Maria Mercês Duarte 
Ramos Ferreira;
- A Senhora Vereadora Dr.ª Maria Cândida Oliveira;
- O Senhor Vereador Dr. Delfim Manuel Magalhães 
de Sousa;
- O Senhor Vereador Dr. Manuel António Correia 
Monteiro; 
- O Senhor Vereador Dr. Elísio Ferreira Pinto
- O Senhor Vereador Arq. José Valentim Pinto Mi-
randa
PRESIDIU À REUNIÃO:
- O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo 
Vítor de Almeida Rodrigues
SECRETARIOU A REUNIÃO:
- O Diretor Municipal de Administração e Finanças, 
Dr. António Carlos Sousa Pinto
HORA DA ABERTURA: 15 HORAS e 00 MINUTOS
HORA DE ENCERRAMENTO: 15 HORAS e 56 MINU-
TOS

PRESIDÊNCIA/VEREAÇÃO
1- APROVAÇÃO DEFINITIVA DAS ATAS N.º S 25 E 
26 DAS REUNIÕES DE CÂMARA REALIZADAS EM 
15 DE DEZEMBRO DE 2014 (PÚBLICA) E 19 DE DE-
ZEMBRO DE 2014 (EXTRAORDINÁRIA), RESPETI-
VAMENTE
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
definitivamente as atas n° 25 e 26 das reuniões de 
Câmara realizadas em 15 de Dezembro de 2014 
(Pública) e 19 de Dezembro de 2014 (Extraordiná-
ria) respetivamente.
2- MEMORANDO DE ENTENDIMENTO ENTRE A AdP 
- ÁGUAS DE PORTUGAL. SGPS, S.A.E O MUNICÍ-
PIO DE VILA NOVA DE GAIA PARA A INTEGRAÇÃO 
NA PARCERIA PÚBLICA DO SISTEMA DE ÁGUAS DA 
REGIÃO DO NOROESTE
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 07.01.2014"
Deliberação: Deliberado por unanimidade manda-
tar a comissão constituída em reunião de Câmara 
de 19/12/2014, para diligenciar junto das Águas de 
Portugal sobre as vantagens que advém para o Mu-
nicípio com o proposto por aquelas Águas de Por-
tugal, de adesão do Município ao Sistema de Águas 
da Região Noroeste, assumindo no entanto o Exe-

cutivo uma posição de princípio de grande reserva 
à adesão proposta, face ao parecer técnico emitido.
3- FIXAÇÃO DE REGIME DE ESTACIONAMENTO 
LIVRE PARA TÁXIS, A TÍTULO EXCECIONAL, NOS 
DIAS 20 DE DEZEMBRO DE 2014 A 4 DE JANEIRO 
DE 2015
EDOC/2014/57043
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara para ratifi-
cação. 22.11.2014"
Deliberação: Deliberado por unanimidade ratificar o 
despacho do Sr. Presidente datado de 22.12.2014 
que aprovou a fixação de regime de estacionamen-
to livre para táxis, a título excecional, nos dias 20 
de Dezembro de 2014 a 4 de Janeiro de 2015, nos 
termos informados.
4- BALANCED SCORECARD (BSC) PARA O TRIÉNIO 
2014 - 2017 PREPARADO PELO GRUPO DE TRABA-
LHO DO MODELO INTEGRADO DE GESTÃO (MIG)
EDOC/2015/486
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 05.01.2015"
Deliberação: Deliberado por unanimidade validar os 
objetivos propostos pelo grupo de trabalho MIG.
5- PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR 
ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E O 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. COSTA MATOS - 
CURSO SECUNDÁRIO DE TÉCNICO DE SEGURANÇA 
E SALVAMENTO EM MEIO AQUÁTICO
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 07.01.2015"
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
o Protocolo de Colaboração a celebrar entra o mu-
nicípio de Vila Nova de Gaia e o Agrupamento de 
Escolas Dr. Costa Matos, nos termos protocolados.
6- CRIAÇÃO DE UMA COMISSÃO DE ESTUDO SO-
BRE A EROSÃO DA ORLA COSTEIRA DE VILA NOVA 
DE GAIA
EDOC/2015/837
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 07.01.2015"
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a criação de uma comissão de estudo sobre a ero-
são da orla costeira de Vila Nova de Gaia composta 
pelos seguintes elementos: Eng.ª Mercês Ferreira; 
Dr. Nuno Oliveira; Prof. Mike Weber; Arqt.º Alberto 
Simões e Eng.º Fernando Ferreira, nos termos in-
formados.
7- PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSO-
AL
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 07.01.2015"
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta de alteração ao mapa de pessoal, nos 
termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à 
aprovação da Assembleia Municipal.
8- PRORROGAÇÃO DOS ACORDOS DE CEDÊNCIA 
DE INTERESSE PÚBLICO DOS TRABALHADORES 
DAS EMPRESAS MUNICIPAIS GAIURB - URBANIS-
MO E HABITAÇÃO EM, ÁGUAS E PARQUE BIOLÓGI-
CO DE GAIA E DA INOVAGAIA
EDOC/2015/837
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Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 07.01.2015"
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
prorrogação dos acordos de cedência de interesse 
público dos trabalhadores das empresas municipais 
Gaiurb - Urbanismo e Habitação EEM, Águas e Par-
que Biológico de Gaia EEM e da Inovagaia, nos ter-
mos informados.
9- CONSULTA DE RESERVA INTERNA DE RECRUTA-
MENTO NO ÂMBITO DO PROCESSO N° 18/2012
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 08.01.2015"
Deliberação: Deliberado por unanimidade ratificar o 
despacho do Senhor Presidente de 08.01.2015 que 
aprovou o recrutamento na modalidade de contrato 
de trabalho por tempo indeterminado, de um traba-
lhador, na carreira e categoria de técnico superior, 
para exercer funções no pelouro de cultura, nas 
áreas de animação de espaços lúdicos, produção 
artística e cultural, criação e gestão de projetos cul-
turais, bem como as demais inerentes àquela car-
reira, com recurso à reserva de recrutamento in-
terna resultante do procedimento concursal comum 
aberto pelo aviso 17070/2012, publicado no Diário 
da República, 2ª série, n° 247, em 21 de Dezembro 
de 2012, respeitando a ordenação constante da lis-
ta unitária de ordenação final homologada em 8 de 
julho de 2013, nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à 
aprovação da Assembleia Municipal.
10- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TA-
XAS POR SERVIÇOS DA POLÍCIA MUNICIPAL NO 
EVENTO CAMINHADA E PASSEIO DE BTT SOLICI-
TADO PELA UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANDIM, 
OLIVAL LEVER E CRESTUMA
EDOC/2014/56654
Despacho do Sr. Presidente; “À Câmara. 07.01.2015"
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
isenção de pagamento de taxas por serviços pres-
tados pela polícia municipal no evento "Caminhada 
e Passeio BTT", solicitado pela união de Freguesia 
de Sandim, Oliva, Lever e Crestuma, nos termos 
informados.
11- PROPOSTA PARA REPRESENTANTE DO MUNI-
CÍPIO NO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VALA-
DARES
EDOC/2015/884
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 07.01.2015"
Deliberação: Deliberado por unanimidade indicar 
como representante do Município de Vila Nova de 
Gaia no Agrupamento de Escolas de Valadares, a 
Sra. Dra Sara Raquel Rodrigues Magalhães, nos 
termos propostos.
12- MINUTA DE ACORDO DE PARCERIA ENTRE O 
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A ILHA DOS 
FLAMINGOS ASSOCIAÇÃO CULTURAL
EDOC/2015/869
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 07.01.2015"
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a minuta de Acordo de Parceria a celebrar entre 

o Município de Vila Nova de Gaia e a Ilha dos Fla-
mingos Associação Cultural, para a realização do 
evento "Festival Indouro", nos termos informados.
13- PROTOCOLO DE GESTÃO DO POLIDESPORTIVO 
DA QUINTA DA BELA VISTA PARA A PROMOÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO DA PRATICA DESPORTIVA EN-
TRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E COO-
PERATIVA DE SERVIÇOS DA QUINTA DA BELA VIS-
TA - URBICOOP CRL
EDOC/2015/615
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 07.01.2015"
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
o Protocolo de Gestão do Polidesportivo da Quinta 
da Bela Vista, para a promoção e desenvolvimento 
da prática desportiva a celebrar entre o município 
de Vila Nova de Gaia e a Cooperativa de Serviços 
da Quinta da Bela Vista - Urbicoop CRL, nos termos 
protocolados.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS
14- PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO 
PARA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE AQUISI-
ÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 
HUMANA NAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 
MUNICIPAIS AO ABRIGO DE ACORDO QUADRO CE-
LEBRADO PELA ESPAP - ENTIDADE DE SERVIÇOS 
PARTILHADOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA IP. 
(AGÊNCIA NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS)
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 07.01.2015"
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a abertura de procedimento para a celebração de 
contrato de "Aquisição de Serviços de Segurança e 
Vigilância Humana nas Instalações e Equipamentos 
Municipais” ao abrigo de acordo quadro celebra-
do pela ESPAP - Entidade de Serviços Partilhados 
da Administração Pública IP. (Agência Nacional de 
Compras Públicas), nos termos informados.
15- VALOR MÁXIMO PARA AS EXISTÊNCIAS EM NU-
MERÁRIO (EM COFRE)
EDOC/2014/56022
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara para ratifi-
cação. 29.12.2014"
Deliberação: Deliberado por unanimidade ratificar o 
despacho do Sr. Presidente datado de 29.12.2014 
que aprovou o valor máximo para as existências em 
numerário, em cofre, nos termos informados.
16- AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS 
AUTORIZADAS EM 2014 E NÃO PAGAS NESSE ANO
EDOC/2014/56029
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara para ratifi-
cação. 29.12.2014"
Deliberação: Deliberado por unanimidade ratificar o 
despacho do Sr. Presidente datado de 29.12.2014 
que autorizou o pagamento de despesas autoriza-
das em 2014 e não pagas nesse ano, nos termos 
informados.
17- CONCURSO PÚBLICO COM PUBLICIDADE IN-



Nº 49 | janeiro 2015 | BOLETIM MUNICIPAL

www.cm-gaia.pt 5

TERNACIONAL PARA A CONCESSÃO DA EXPLO-
RAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO DO PARQUE 
DA AGUDA - AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO, 
APROVAÇÃO DE PEÇAS DO PROCESSO E DESIGNA-
ÇÃO DO JÚRI
EDOC/2015/300
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 07.01.2015"
-RETIRADO -
18- EXERCÍCIO DE DIREITO DE PREFERÊNCIA AO 
ABRIGO DA LEI DO PATRIMÓNIO CULTURAL RELA-
TIVAMENTE À ALIENAÇÃO DO PRÉDIO SITO NAS 
ESCADAS DO CAMPANÁRIO, 25 E 27,SANTA MA-
RINHA, UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTA MA-
RINHA E SÃO PEDRO DA AFURADA, INSCRITO NA 
RESPETIVA MATRIZ URBANA SOB O ARTIGO U - 
1716° - REQUERENTE: ARTUR AGOSTINHO BAR-
ROSO SILVA E OUTROS
EDOC/2014/52122
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 07.01.2015"
Deliberação: Deliberado por unanimidade não exer-
cer o direito de preferência pelo preço e nas condi-
ções apresentados pelos requerentes na alienação 
do prédio sito nas Escadas do Campanário, 25 e 
27, Santa Marinha, União das freguesias de Santa 
Marinha e São pedro de Afurada, inscrito na res-
petiva matriz urbana sob o artigo U -1716°., pelo 
preço de 20.000,00 (vinte mil euros),nos termos 
informados.
19- PARCELA DE TERRENO ANEXA À VL9 COM A 
ÁREA 403M2- RETIFICAÇÃO DE DELIBERAÇÃO DE 
CÂMARA DE 12 DE NOVEMBRO DE 2014
EDOC/2014/40080
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 07.01.2015"
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
aquisição de uma parcela de terreno com a área de 
403 m2 anexa à VL9, pelo montante de 41.388,10 
€, nos termos do acordo celebrado em 5 de Junho 
de 2001, retificando a deliberação tomada em 12 
de Novembro de 2014.
20- PEDIDO DE REDUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE 
TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS 
SOLICITADO PELA FUNDAÇÃO COUTO
EDOC/2014/56454
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 07.01.2015"
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a isenção do pagamento de taxas de utilização de 
viaturas municipais, solicitado pela Fundação Cou-
to, nos termos informados.
21- PEDIDO DE REDUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE 
TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS 
SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E 
CULTURAL DE SERZEDO
EDOC/2015/396
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 07.01.2015"
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a isenção do pagamento de taxas de utilização de 
viaturas municipais, solicitado pela Associação Re-
creativa e Cultural de Serzedo, nos termos infor-

mados.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAS 
E ESPAÇOS PÚBLICOS
22- IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO 
DUNAR: CONSTRUÇÃO DE REGENERADORES DU-
NARES E REFORÇO DO SISTEMA DE CONSOLIDA-
ÇÃO DUNAR - PRORROGAÇÃO PRAZO
EDOC/2014/55486
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 22,112014"
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a prorrogação do prazo em 30 dias da empreitada 
"Implementação de Sistema de Protecção Dunar: 
Construção de Regeneradores Dunares e Reforço 
do Sistema de Consolidação Dunar", bem como o 
plano de trabalhos, plano de mão-de-obra, plano 
de equipamento e plano de pagamentos/cronogra-
ma financeiro correspondentes, nos termos infor-
mados.
23- PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DE CIR-
CULAÇÃO NO ÂMBITO DO REGULAMENTO DE CIR-
CULAÇÃO E OPERAÇÕES DE CARGA E DESCARGA 
DE MERCADORIAS SOLICITADO PELA GUACAMAIA 
- EMPREITADAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LD.ª
EDOC/2014/52367
Despacho do Sr. Presidente; "À Câmara. 02.01.2015"
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a autorização especial de circulação no âmbito do 
Regulamento de Circulação e Operações de Carga 
e Descarga de Mercadorias, solicitado pela Guaca-
maia - Empreitadas de Construção Civil Lda, nos 
termos informados.
24- APROVAÇÃO DOS PLANOS DE EQUIPAMENTOS 
E MÃO DE OBRA APRESENTADOS PELA FIRMA EDI-
LAGES SA RELATIVOS À PRORROGAÇÃO DE PRAZO 
DA EMPREITADA DAS ENCOSTAS DO DOURO - OLI-
VEIRA DO DOURO
EDOC/2014/55053
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara para ratifi-
cação. 02.01.2015"
Deliberação: Deliberado por unanimidade ratificar o 
despacho do Sr. Presidente datado de 02.01.2015 
que aprovou os planos de equipamentos e mão-de-
-obra apresentados pela firma Edilages SA relativos 
à prorrogação de prazo da empreitada "Encostas do 
Douro - Oliveira do Douro", nos termos informados.
25- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TA-
XAS RELATIVAS A DOIS LUGARES DE ESTACIONA-
MENTO PRIVATIVO SOLICITADO PELA UNIÃO DE 
FREGUESIAS SANDIM. OLIVAL LEVER E CRESTUMA
EDOC/2014/53160
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 12.12.2014"
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa de pagamento de taxas relativas ao licen-
ciamento de dois lugares de estacionamento priva-
tivo, solicitado pela União de Freguesias de Sandim, 
Olival, Lever e Crestuma, nos termos informados.
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DIVISÃO DE GESTÃO AMBIENTAL
26- PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE 
TAXA DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA ESPE-
CIAL DE RUÍDO PARA A REALIZAÇÃO DO CORTEJO 
DE SÃO GONÇALO, SOLICITADO PELA ASSOCIA-
ÇÃO S. GONÇALO ANTIGA RASA
EDOC/2014/55446
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 07.01.2015"
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa parcial de pagamento da taxa devida pela 
emissão de licença especial de ruído, para a rea-
lização do cortejo de São Gonçalo, solicitado pela 
Associação S. Gonçalo (Antiga Rasa), nos termos 
informados.
27- PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO PARA A REALIZAÇÃO DE BAILE DE FIM DE 
ANO. SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO HUMANITÁ-
RIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE AVINTES
EDOC/2014/57473
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 07.01.2015"
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa parcial de pagamento da taxa devida 
pela emissão de licença especial de ruído, para a 
realização de Baile de Fim de Ano, solicitado pela 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 
de Avintes, nos termos informados.
28- PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE 
TAXA DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA ESPE-
CIAL DE RUÍDO PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DE 
PASSAGEM DE ANO, SOLICITADO PELA ASSOCIA-
ÇÃO RECREATIVA DE REMES
EDOC/2014/57726
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 07.01.2015"
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa parcial de pagamento da taxa devida 
pela emissão de licença especial de ruído, para a 
realização da festa de passagem de ano, solicitado 
pela Associação Recreativa de Remes, nos termos 
informados.
29- PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE 
TAXA DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA ESPE-
CIAL DE RUÍDO PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA 
DE FIM DE ANO, SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO 
GRUPOS AMIGOS "O CONQUISTADOR"
EDOC/2014/57885
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 07.01.2015"
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa parcial de pagamento da taxa devida 
pela emissão de licença especial de ruído, para a 
realização da festa de fim de ano, solicitado pela 
Associação Grupos Amigos "O Conquistador", nos 
termos informados.
30- PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DE FIM DE 
ANO, SOLICITADO PELA UNIÃO DE FREGUESIA DE 
MAFAMUDE E VILAR DO PARAÍSO

EDOC/2014/58010
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 07.01.2015"
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa parcial de pagamento da taxa devida pela 
emissão de licença especial de ruído, para a reali-
zação da festa de fim de ano, solicitado pela União 
de Freguesia de Mafamude e Vilar do Paraíso, nos 
termos informados.

DIREÇÃO MUNICIPAL PARA A INCLUSÃO SO-
CIAL
31- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
POR UTILIZAÇÃO DA PISCINA MUNICIPAL DE VILA 
D´ESTE SOLICITADO PELA APPDA - NORTE - AS-
SOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA AS PERTURBAÇÕES 
DO DESENVOLVIMENTO E AUTISMO
EDOC/2014/52860
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 16.12.2014"
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
isenção de pagamento da taxa por utilização da pis-
cina municipal de Vila d'Este, solicitado pela APPDA 
- Norte - Associação Portuguesa para as Perturba-
ções do Desenvolvimento e Autismo, nos termos 
informados.
32- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
POR UTILIZAÇÃO DAS PISCINAS MUNICIPAIS SO-
LICITADO POR SORAIA SILVA E DIOGO FERREIRA
EDOC/2014/52851
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 02.01.2015"
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a isenção de pagamento da taxa por utilização das 
piscinas municipais, solicitado por Soraia Silva e 
Diogo Ferreira, nos termos informados.
33- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
POR SERVIÇOS PRESTADOS PELOS BOMBEIROS 
SAPADORES, SOLICITADO POR MARIA CLARA SO-
EIRO PINA
EDOC/2014/48202
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 16.12.2014"
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
isenção de pagamento de taxa por serviços presta-
dos pelos Bombeiros Sapadores, solicitado por Ma-
ria Clara Soeiro Pina, nos termos informados.
34- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
DE VISTORIA ADMINISTRATIVA SOLICITADO POR 
LUCINDA AURORA GOMES SOUSA
EDOC/2014/14263
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 02.01.2015"
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
isenção de pagamento de taxa de vistoria adminis-
trativa, solicitado por Lucinda Aurora Gomes Sousa, 
nos termos informados.
35- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
DE VISTORIA ADMINISTRATIVA SOLICITADO POR 
MARIA ROSA MOREIRA GARCIA
EDOC/2014/51605
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 06.01.2015"
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
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a isenção de pagamento de taxa de vistoria admi-
nistrativa, solicitado por Maria Rosa Moreira Garcia, 
nos termos informados.
36- PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE A DIREÇÃO 
GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES 
(DGEstE) E O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA 
RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ES-
COLARES A CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCO-
LAR/ALUNOS DO 1° CICLO DO ENSINO BÁSICO
EDOC/2014/57447
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 06.01.2015"
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar o 
Protocolo a celebrar ente a Direção Geral dos Esta-
belecimentos Escolares (DGEstE) e o Município de 
Vila Nova de Gala relativo ao fornecimento de refei-
ções escolares a crianças da educação pré-escolar/
alunos do 1.º ciclo do ensino básico, nos termos 
protocolados.

GAIURB URBANISMO E HABITAÇÃO EM
37- PEDIDO DE DISPENSA DO PAGAMENTO DA 
TAXA DE PUBLICIDADE SOLICITADO POR JOSÉ CO-
ELHO DA COSTA - PROCESSO 191/09
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 07.01.2015"
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa de pagamento da taxa de publicidade 
relativa ao ano de 2014, solicitado por José Coelho 
da Costa - Processo n° 191/09, nos termos infor-
mados.
38- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS SOLICITADO 
PELAS CONSTRUÇÕES PREDIALMEIDA LD.ª -PRO-
CESSO 3097/13 -PL
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 02.01.2015"
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
39- PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO DE 
UTILIZAÇÃO SOLICITADO POR ALCINO DOS SAN-
TOS SILVA- PROCESSO 5180/12
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 02.01.2015"
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
isenção de pavimentação total de arruamento, soli-
citado por Alcino dos Santos Silva – Proc.º 5180/12, 
nos termos informados.
40- PEDIDO DE DISPENSA DO PAGAMENTO DA 
TAXA TMU AO ABRIGO DO REGIME EXCECIONAL 
SOLICITADO POR MARIA ROSA PEREIRA DOS SAN-
TOS - PROCESSO 858/14 - PL
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 02.01.2015"
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
41- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS AO ABRIGO 
DO REGIME EXCECIONAL DE TAXAS SOLICITADO 
POR RICARDO TEÓFILO SILVA COSTA - PROCESSO 
3143/14 - CP
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 06.01.2015"
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
42- PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA 
TMU AO ABRIGO DO REGIME EXCECIONAL DE TA-
XAS SOLICITADO POR FERNANDO CORREIA - PRO-
CESSO 1043/14- PL

Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 06.01.2015"
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento,
43- PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TO-
DAS AS TAXAS SOLICITADO PELO CLUBE ATLÂNTI-
CO DA MADALENA - PROCESSO 2883/11 - PL
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 06.01.2015"
Deliberação: Deliberado por unanimidade isentar 
todas as taxas legalmente possíveis, nos termos 
requeridos.
44- PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA 
A TÍTULO DE INSPEÇÃO DE ELEVADORES SOLICI-
TADO PELA ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEI-
ROS VOLUNTÁRIOS COIMBRÕES – PROCESSO 81/
EL/12-ELEV
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 06.01.2015"
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
isenção da taxa a título de inspeção de elevadores, 
solicitado pela Associação Humanitária Bombeiros 
Voluntários Coimbrões – Proc.º 81/EL/12 - ELEV, 
nos termos informados.
45- REITERAÇÃO DE PEDIDO DE ISENÇÃO DE RE-
PAVIMENTAÇÃO INTEGRAL DE ARRUAMENTO SOLI-
CITADO POR BRUNO MANUEL DA ROCHA PEREIRA - 
PROCESSO 1725/12 - SANDIM, OLIVAL CRESTUMA 
E LEVER
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 05.01.2015"
Deliberação: Deliberado por unanimidade indeferir 
o pedido de isenção de pavimentação total de arru-
amento, solicitado por Bruno Manuel da Rocha Pe-
reira – Proc.º 1725/12 - Sandim, Olival, Crestuma 
e Lever, por não ter havido qualquer alteração ao 
pedido inicial e anteriormente indeferido.
46- CONCLUSÃO DA EXECUÇÃO DE PASSEIO AO 
ABRIGO DE DAÇÃO EM PAGAMENTO DE TAXAS UR-
BANÍSTICAS SOLICITADO POR VICENTE MARIA DE 
BRITO E CUNHA OLAZABAL ALBUQUERQUE - PRO-
CESSO 3090/12 - DIV
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 02.01.2015"
Deliberação: Deliberado por unanimidade aceitar o 
pagamento das taxas urbanísticas que vierem a ser 
liquidadas no âmbito das operações urbanísticas a 
decorrer no lote 43 do loteamento titulado pelo al-
vará n°. 18/97, bem como para as que vierem a re-
alizar nos prédios - também propriedade do reque-
rente, concretamente para os prédio da Quinta do 
Forbes, freguesia de Arcozelo, adicionando ao valor 
anteriormente concedido de € 6,253,32, o montan-
te agora indicado de € 9,113,07, por recurso à figu-
ra de dação em pagamento, nos termos informados
47- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA RELATIVA A LI-
CENCIAMENTO DE DIVERTIMENTO PÚBLICO SOLI-
CITADO POR ANTÓNIO MARTINS BARBOSA
EDOC/2015/856
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara, 07.01.2015"
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
redução da taxa em 30% relativa ao licenciamento 
de divertimento público, solicitado por António Mar-
tins Barbosa, nos termos informados.
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PARQUE BIOLÓGICO GAIA
48- ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE DE CONTA 
BANCÁRIA
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 07.01.2015"
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
alteração de titularidade da conta 260035176 (NIB 
0033 0000 0026 0035 17605) no Banco Millennium 
BCP/Agência de Avintes, passando a ser titular o 
Município de Vila Nova de Gaia e que nessa con-
ta apenas sejam creditados os recebimentos por 
Multibanco, Visa, cheques e transferência e deposi-
tados os recebimentos em numerário, nos termos 
informados.
49- CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 07.01.2015"
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a constituição de um Fundo de Maneio dos serviços 
do parque Biológico no valor de € 6.000,00, para 
fazer face às despesas urgentes e inadiáveis, nos 
termos informados.

DIVERSOS
50- AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÓMICO-FI-
NANCEIRA E CONTEXTUALIZAÇÃO DA DISSOLU-
ÇÃO DA GAIANIMA
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
51- INSTALAÇÃO DE FUTURO CENTRO DE FORMA-
ÇÃO PROFISSIONAL DE VILA NOVA DE GAIA
EDOC/2014/47687
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 05.01.2015"
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento,
52- RENÚNCIA DAS FUNÇÕES DE ADMINISTRADOR 
DA EMPRESA MUNICIPAL GAIANIMA - EQUIPAMEN-
TOS MUNICIPAIS EM APRESENTADO POR ANGELI-
NO CÂNDIDO DE SOUSA FERREIRA
EDOC/2014/49798
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara."
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
53- RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
E nada mais havendo a tratar, quando eram 15 ho-
ras e 56 minutos, o Senhor Presidente declarou en-
cerrada a reunião, da qual se elaborou a presente 
minuta aprovada, por unanimidade, nos termos do 
disposto no art.º 27,° do CPA, e no n°. 3 do art.º 
57°. da Lei n°. 75/2013, de 12 de Setembro, bem 
como do n°. 3 do art.º 11.° do Regimento da Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia, aprovado pelo 
Executivo na sua reunião de 2013.10.25.
E eu, António Carlos Sousa Pinto o Director Muni-
cipal de Administração e Finanças e Secretário da 
presente reunião, a subscrevi.
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vitor Rodri-
gues).

A.2. MINUTA DA ATA N.º 02
REUNIÃO PÚBLICA DA CÂMARA REALIZADA NOS 
PAÇOS DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA EM 
19 DE JANEIRO DE 2015
PRESENTES:
- O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo 
Vítor de Almeida Rodrigues;
- O Senhor Vereador, Firmino Jorge Anjos Pereira;
- O Senhor Vereador Dr. José Guilherme Saraiva de 
Oliveira Aguiar;
- O Senhor Vice-Presidente Eng.º Patrocínio Miguel 
Vieira de Azevedo
- A Senhora Vereadora Dr. Maria Elisa Vieira da Sil-
va Cidade Oliveira;
- A Senhora Vereadora Enga. Maria Mercês Duarte 
Ramos Ferreira;
- A Senhora Vereadora Dr.ª Maria Cândida Oliveira;
- O Senhor Vereador Dr. Delfim Manuel Magalhães 
de Sousa;
- O Senhor Vereador Dr. Manuel António Correia 
Monteiro;
- O Senhor Vereador Dr. Elísio Ferreira Pinto
- O Senhor Vereador Arq. José Valentim Pinto Mi-
randa
PRESIDIU À REUNIÃO:
-- O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduar-
do Vítor de Almeida Rodrigues
SECRETARIOU A REUNIÃO:
- O Diretor Municipal de Administração e Finanças, 
Dr. António Carlos Sousa Pinto
HORA DA ABERTURA: 17 HORAS e 05 MINUTOS 
HORA DE ENCERRAMENTO: 17 HORAS e 30 MINU-
TOS

PRESIDÊNCIA/VEREAÇÃO
1- FUNDOS DISPONÍVEIS - JANEIRO/2015 - AU-
MENTO TEMPORÁRIO DOS FUNDOS DISPONÍVEIS
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara para ratifi-
cação. 14.01.2015"
Deliberação: Deliberado por unanimidade ratificar o 
despacho do Sr. Presidente datado de 14.01.2015 
que aprovou o aumento temporário dos fundos dis-
poníveis no valor de 16.740.734,75€, nos termos 
do art.º 4º da Lei n° 8/2012, de 21 de fevereiro.
2- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO NO VALOR DE 
3.000.00€ AO CALE ESTÚDIO TEATRO PARA A RE-
ALIZAÇÃO DO FESTIVAL NACIONAL TEATRO 2015 
"CALE-SE"
EDOC/2014/56873
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 05.01.2015"
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a atribuição de um subsídio no valor de 3.000,00 
€ ao Cale Estúdio Teatro para a realização do Fes-
tival Nacional Teatro 2015 "Cale-se", nos termos 
propostos.
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DIREÇÃO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAS 
E ESPAÇOS PÚBLICOS
3- POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA RUA 
DE FIGUEIREDO – PEDROSO, SOLICITADO PELA 
UNIÃO DE FREGUESIAS DE PEDROSO E SEIXEZELO
EDOC/2014/54576
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 02.01.2015"
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a postura municipal de trânsito, nos termos infor-
mados.
4- POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA RUA DE 
ENTRE-FONTES. SOLICITADO PELA UNIÃO DE FRE-
GUESIAS DE SANDIM, OLIVAL. LEVER E CRESTUMA
EDOC/2014/53051
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 02.01.2015"
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a postura municipal de trânsito, nos termos infor-
mados.
5- POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NO EMPRE-
ENDIMENTO DR. MÁRIO CAL BRANDÃO -FREGUE-
SIA DE AVINTES
EDOC/2014/43675
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 02.01.2015"
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a postura municipal de trânsito, nos termos infor-
mados.
6- POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA RUA DO 
BAIRRO MIRAPORTO – MAFAMUDE
EDOC/2014/5301
Despacho do Sr. Presidente; "À Câmara. 22.12.2014" 
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
postura municipal de trânsito, nos termos informa-
dos.
7- POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA RUA DA 
CARREIRA – OLIVAL
EDOC/2014/45292
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 22.12.2014"
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a postura municipal de trânsito, nos termos infor-
mados.

DIVISÃO DE GESTÃO AMBIENTAL
8- PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO PARA A REALIZAÇÃO DE CORTEJO DE SÃO 
GONÇALO, SOLICITADO PELA NOVA COMISSÃO S. 
GONÇALO DA RASA
EDOC/2015/1083
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 14.01.2015"
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa parcial de pagamento de taxa devida pela 
emissão de licença especial de ruído, para a rea-
lização de cortejo de São Gonçalo, solicitado pela 
Nova Comissão S. Gonçalo da Rasa, nos termos in-
formados.
9- PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO PARA A REALIZAÇÃO DE FESTA EM HONRA 

DE S. BRÁS, SOLICITADO POR ANTÓNIO MARTINS 
BARBOSA NA QUALIDADE DE MEMBRO DA COMIS-
SÃO DE FESTAS
EDOC/2015/507
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 14.01.2015"
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa parcial de pagamento de taxa devida pela 
emissão de licença especial de ruído, para a reali-
zação de festa em honra de S. Brás, solicitado por 
António Martins Barbosa, na qualidade de membro 
da comissão de festas, nos termos informados.

GAIURB URBANISMO E HABITAÇÃO EEM
10- PEDIDO PARA A NÃO APRESENTAÇÃO DE GA-
RANTIA BANCÁRIA SOLICITADO PELA OAC -OU-
TDOOR ADVERTISING COMMUNICATION SA - PRO-
CESSO 168/04
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 13.01.2015"
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
o pedido de pagamento em 48 prestações men-
sais, solicitado pela OAC - OUTDOOR ADVERTISING 
COMMUNICATION SA - Processo n° 168/04, nos 
termos informados.
11- PEDIDO PARA A NÃO APRESENTAÇÃO DE GA-
RANTIA BANCÁRIA SOLICITADO PELA OAC -OU-
TDOOR ADVERTISING COMMUNICATION SA - PRO-
CESSO 1099/06
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 13.01.2015"
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
o pedido de pagamento em 48 prestações men-
sais, solicitado pela OAC - OUTDOOR ADVERTISING 
COMMUNICATION SA - Processo n° 1099/06, nos 
termos informados.

GAIANIMA EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS EEM
12- PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA 
2015
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 14.01.2015"
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar o 
plano de atividades e orçamento da empresa Gaia-
nima - Equipamentos Municipais E.E.M. - em liqui-
dação relativo ao exercício de 2015.

DIVERSOS
13- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
PELA UTILIZAÇÃO DO AUDITÓRIO DA ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL, SOLICITADO PELOS TÁXIS COOPE - 
COOPERATIVA DE INDUSTRIAIS DE TRANSPORTES 
EM AUTOMÓVEIS LIGEIROS E PASSAGEIROS CRL
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 14.01.2015"
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a isenção de pagamento de taxa pela utilização do 
auditório da assembleia municipal, solicitado pelos 
Táxi Coope - Cooperativa de Industriais de Trans-
portes em Automóveis Ligeiros e Passageiros, CRL, 
nos termos informados.
14- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
PELA UTILIZAÇÃO DO AUDITÓRIO DA ASSEMBLEIA 



Nº 49 | janeiro 2015 | BOLETIM MUNICIPAL

10

MUNICIPAL, SOLICITADO PELA ESCOLA PROFIS-
SIONAL DO INFANTE
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 14.01.2015"
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a isenção do pagamento da taxa pela utilização do 
auditório da assembleia municipal, solicitado pela 
Escola Profissional do Infante, nos termos informa-
dos.
O Senhor Vice-Presidente entrou na reunião.
15- RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
E nada mais havendo a tratar, quando eram 17 ho-
ras e 30 minutos, o Senhor Presidente declarou en-
cerrada a reunião, da qual se elaborou a presente 
minuta aprovada, por UNANIMIDADE, nos termos 
do disposto no art.º 27.° do CPA, e no n°. 3 do 
art.º 57°. da Lei n°. 75/2013, de 12 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 2013.10.25.
E eu, António Carlos Sousa Pinto o Director Muni-
cipal de Administração e Finanças e Secretário da 
presente reunião, a subscrevi.
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vitor Rodri-
gues).

B.1. DESPACHOS

DESPACHO Nº 1/DGFEF/2015
Considerando a subdelegação de competências 
conferida pela Exma. Directora de Departamento 
Municipal de Planeamento e Controlo Financeiro, 
pelo despacho n.º 75/DMPCF/2014, subdelego na 
técnica superior, Dra. Cláudia Teixeira Gomes, a co-
ordenação do serviço de execuções fiscais, com ex-
ceção da matéria referente aos recursos humanos. 
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 5 de ja-
neiro de 2015 
A Chefe de Divisão Financeira e Execuções Fiscais 
(Dra. Ana Paula Amorim Moreira Guedes)

DESPACHO Nº 2/VDS/2015
Considerando, 
Que é competência do Presidente da Câmara fixar 
as funções e competências dos Vereadores, incum-
bindo-os de tarefas específicas; 
Que o Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova 
de Gaia, no âmbito desta competência, bem como 
da delegação que lhe foi conferida em reunião de 
Câmara de 25 de Outubro de 2013, delegou e sub-
delegou em mim as competências constantes do 
seu despacho n.º 144/PCM/2013, de 1 de Novem-
bro; 
Que, nos termos deste mesmo despacho o Senhor 
Presidente da Câmara, conferiu-me ainda poderes 
de subdelegação. 
Assim, ao abrigo do n.º 2 do art.º 35º do Código 
do Procedimento Administrativo, aprovado pelo De-
creto-Lei n.º 442/91 de 15 de Novembro e no uso 
da competência que me é conferida pelos n.ºs 1 a 
3 do art.º 38º do anexo I do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013 
de 12 de Setembro: 
1 - Subdelego na Senhora Directora Municipal de 
Inclusão Social, Eng.ª Vera Lúcia Branco Pacheco, 
com poderes de subdelegação, no âmbito dos Ser-
viços da Direcção Municipal para a Inclusão Social, 
sob a sua responsabilidade orgânica, as seguintes 
competências: 
a) Despachar todos os assuntos relativos aos ser-
viços referidos, executar as deliberações da Câma-
ra e os despachos e orientações do Presidente da 
Câmara e do Vereador do Pelouro, respeitantes aos 
mesmos, bem como, genericamente e no âmbito 
das suas competências, assinar a correspondência 
expedida, com destino a quaisquer entidades e or-
ganismos públicos ou particulares; 
b) Proceder à instrução e propor decisão sobre to-
dos os procedimentos no sentido do cumprimento 
da legislação e regulamentos municipais em vigor 
em matéria de Cultura;
c) Planear e gerir os equipamentos, meios e re-
cursos necessários à implementação e prossecução 
da política de Cultura do Município, promovendo e 

B. DESPACHOS E ORDENS DE SERVIÇO
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cooperando em eventos de interesse cultural; 
d) Promover e assegurar a política municipal de bi-
bliotecas, da política museológica municipal e da 
política municipal em matéria de património cultu-
ral móvel, imóvel e imaterial; 
e) No âmbito da gestão e direção de recursos hu-
manos afetos àqueles serviços, decidir quanto às 
seguintes matérias: 
- Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes de-
cisões relativas a férias com respeito pelo interesse 
do serviço; 
- Justificar faltas; 
- Proceder à homologação da classificação de servi-
ço dos funcionários no caso em que o delegado não 
tenha sido notador. 
2 - Ratifico os atos anteriormente praticados pela 
Senhora Directora Municipal de Inclusão Social, 
Eng.ª Vera Lúcia Branco Pacheco, no âmbito das 
matérias agora subdelegadas. 
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 13 de Ja-
neiro de 2015.
O Vereador (Dr. Delfim Sousa).

DESPACHO Nº 3/DMIEP/2015
Nos termos e para os efeitos do disposto no arti-
go 41.° do Código de Procedimento Administrati-
vo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 
de Novembro, com as alterações subsequentes, 
considerando ainda a subdelegação de competên-
cias que me foi conferida pela Diretora Municipal 
de Infraestruturas e Espaços Públicos, Sra. Eng.ª 
Maria Teresa Barbosa, através do Despacho n.º 80/
DMIEP de 11 de novembro, determino que o Técni-
co Superior, Jorge Manuel Dias de Sousa Pereira me 
substitua, nas minhas ausências, faltas ou impedi-
mentos, atribuindo-lhe todas as minhas competên-
cias próprias e subdelegadas. 
Paços do Concelho, 13 de janeiro de 2015. 
A Chefe de Divisão de Mobilidade e Transportes 
(Eng.ª Ana Rita Diogo)

DESPACHO Nº 4/PCM/2015
Ao abrigo do disposto no n°6 do artigo 42° da Lei 
75/2013, de 12 de setembro, que aprova o regime 
jurídico das autarquias locais, delego no Chefe do 
Gabinete de Apoio à Presidência, António Rocha, a 
prática dos seguintes atos de administração ordi-
nária: 
1. Proceder à abertura, análise e distribuição da 
correspondência e demais expediente, dirigidos 
ao Presidente da Câmara, cabendo-lhe despachar 
tal expediente, promover as diligências ou praticar 
quaisquer atos destinados à instrução, pelos servi-
ços respetivos, dos procedimentos administrativos 
a que respeitem; 
2. Praticar atos complementares das decisões do 
Presidente da Câmara, tendo em vista a sua ade-
quada execução, podendo, nomeadamente, assinar 

correspondência e documentos de mero expedien-
te; 
3. Praticar atos de gestão ordinária no que respei-
ta ao pessoal do Gabinete de Apoio à Presidência, 
bem como do pessoal hierarquicamente dependen-
te da Presidência, designadamente: 
a. Visar os planos, pedidos e acumulação de férias, 
para posterior aprovação; 
b. Visar as horas extraordinárias e complementa-
res, para posterior autorização de pagamento; 
c. Visar as participações de falta, bem como as fo-
lhas de assiduidade. 
4. Coordenar e promover a execução das orienta-
ções e determinações bem como das tarefas que 
lhe sejam delegadas pelo Presidente da Câmara, 
nomeadamente: 
a. No âmbito das reclamações apresentadas nos 
livros de reclamações existentes nos serviços mu-
nicipais; 
b. No quadro da ligação da Presidência com outros 
pelouros, serviços e empresas municipais ou enti-
dades externas. 
5. Gerir as viaturas afetas ao Serviço de Táxi, nos 
termos do Despacho 44/PCM/2014 e autorizar as 
requisições internas desses veículos. 
6. Realizar todos os demais atos de administração 
ordinária que permitam a rápida e cabal satisfação 
dos procedimentos administrativos prévios à toma-
da de decisão pelos órgãos competentes. 
São ratificados todos os atos administrativos en-
tretanto praticados que estejam em conformidade 
com a presente delegação de competências. 
Vila Nova de Gaia, 7 de janeiro de 2015
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vítor Rodrigues)

B.2. ORDENS DE SERVIÇO

ORDEM DE SERVIÇO N° 1/2015
Por necessidade de afetação de recursos humanos 
na Divisão de Fiscalização e Contraordenações, 
determino que a trabalhadora Ilva Maria de Abreu 
Otero da Silva, assistente técnica, com o nº de or-
dem 2975, passe a exercer funções na referida Di-
visão, deixando a Divisão de Gestão Escolar e Re-
cursos Educativos, com efeitos imediatos. 
Município de Vila Nova de Gaia, 8 de janeiro de 
2015 O Presidente da Câmara, Prof. Doutor Eduar-
do Vítor Rodrigues

ORDEM DE SERVIÇO N° 2/2015
No uso da competência que me é conferida pela alí-
nea a) do n.º 2 do artigo 35° da Lei 75/2013 de 12 
de setembro, determino a concessão de TOLERÂN-
CIA DE PONTO no dia 17 de fevereiro (terça-feira 
de carnaval), para todos os serviços dependentes 
do Município, com exceção daqueles cuja natureza 
impõe que se assegure o interesse público ininter-
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rupto, designadamente os serviços de bombeiros, 
polícia municipal e higiene pública e, nestes, os tra-
balhadores que, em tais períodos, se encontravam 
designados em escala. 
Mais determino que os responsáveis máximos dos 
serviços tomem as devidas providências, no âmbito 
das suas unidades orgânicas, relativamente àque-
les serviços que não podem deixar de funcionar, de-
vendo promover-se equivalente dispensa do dever 
de assiduidade dos respetivos trabalhadores em dia 
a fixar de acordo com a conveniência de serviço. 
Município de Vila Nova de Gaia, 15 de janeiro de 
2015
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vítor Rodrigues)

C.1. AVISOS

AVISO EDT-CMVNG/2015/22
ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 67/85 – 1º ADITA-
MENTO
PROCESSO N.º: 322/84
Nos termos do n.º 4 do artigo 84.º do DL 555/99, 
de 16 de Dezembro, com a redação conferida pela 
legislação subsequente, e ao abrigo do despacho 
do Senhor Vice-Presidente proferido a 5 de dezem-
bro de 2014 é emitido oficiosamente aditamento 
ao alvará de loteamento n.º 67/85, através do qual 
são renovadas as especificações dos lotes 3 e 4, 
que apresentam as seguintes características:
Lote 3 - Com 125,00m2 destina-se à implantação 
de uma moradia unifamiliar geminada de rés-do-
-chão e andar
Lote 4 - Com 125,00M2 destina-se à implantação 
de uma moradia unifamiliar geminada de rés-do-
-chão e andar.
Mantém-se inalterado tudo o mais que define o pri-
mitivo alvará de loteamento n.º 67/85 de 15 de 
novembro.
Paços do Município de Vila Nova de Gaia, 5 de de-
zembro de 2014.
O Vice-Presidente da Câmara, Eng.º Patrocínio Aze-
vedo
Data de Publicitação: 09/01/2015

AVISO EDT-CMVNG/2015/60
ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 43/86 – 25º ADITA-
MENTO
PROCESSO N.º: 3842/14
Nos termos dos artigos 27º e 74º do DL 555/99, 
de 16 de Dezembro, com a redação conferida pela 
legislação subsequente, é emitido o aditamento ao 
alvará de loteamento n.º 43/86, em nome de JE-
RÓNIMO GOMES PAIVA FREIXO, contribuinte n.º 
146864239, que incide sobre o lote 41, sito em 
LABORIM DE CIMA, da freguesia de MAFAMUDE E 
VILAR DO PARAÍSO, descrito na 2.ª Conservató-
ria do Registo Predial de Vila Nova de Gaia, sob o 
n.º 755/19860702 e inscrito na matriz sob o artigo 
1356 (urbano) e 644 (rústico) da freguesia de Ma-
famude.
O aditamento, aprovado por despacho do Senhor 
Vice-Presidente Eng.º Patrocínio Azevedo de 27 de 
outubro de 2014, respeita o disposto no Plano Di-
retor Municipal e apresenta as seguintes caracte-
rísticas:
Lote alterado: Lote 41
Área do lote: 435,00m2
Área de implantação: 100,80m2
Área de construção: 343,80m2
Piso -1: 150,00m2 (Estacionamento = 57m2 e Ar-
rumos = 93m2)
Piso 0: 93,00m2
Piso 1: 100,80m2

C. AVISOS E EDITAIS
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Número de pisos acima da cota de soleira: 2
Número de pisos abaixo da cota de soleira: 1
Ocupação: Habitação unifamiliar
O presente aditamento anula e substitui o 24º adi-
tamento ao alvará de loteamento n.º 43/86 emitido 
em 22 de novembro de 2012.
Mantém-se inalterado tudo o mais que define o pri-
mitivo alvará de loteamento n.9 43/86 de 12 de 
junho.
Paços do Município de Vila Nova de Gaia, 13 de ja-
neiro de 2015.
O Vice-Presidente da Câmara, Eng.º Patrocínio 
Azevedo.
Data de Publicitação: 26/01/2015

C.2. EDITAIS

EDT-CMVNG/2015/1
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO no uso 
das competências delegadas pelo Exmº Senhor 
Presidente da Câmara através do despacho nº 14/
PCM/2014 de 10 de Março de 2014.
TORNA PÚBLICO que, a próxima Reunião Pública 
vai ter lugar no dia 19 de Janeiro de 2015, segun-
da-feira, pelas 17,00 horas.
Nos termos do disposto no artigo 7.º do Regimento 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, aprova-
do em reunião de 25 de Outubro de 2013, os Muní-
cipes interessados em intervir no período aberto ao 
público, devem inscrever-se na receção da Câmara 
até às 17 horas da terça-feira imediatamente an-
terior à reunião pública agendada para aquele dia 
19.01.2015.
E para constar se lavrou o presente Edital que vai 
ser afixado no átrio Municipal.
Vila Nova de Gaia, 26 de Dezembro de 2014.
O Vereador, Manuel António Correia Monteiro
Data de Publicitação: 02/01/2015

EDT-CMVNG/2015/2
(Art.º 70.º, n.º 1, alínea d) do Código do Procedi-
mento Administrativo)
TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Dr., Diretor de 
Departamento da Polícia Municipal da Câmara Mu-
nicipal de Vila Nova de Gaia, no uso das compe-
tências subdelegadas, atribuídas pelo despacho n.º 
81/2014, de 13 de novembro, do Senhor Vereador 
do Pelouro da Fiscalização e Vistorias Administrati-
vas, com competência subdelegada pelo despacho 
n.º 14/PCM/2014 de 10 de março, proferido pelo 
Senhor Presidente da Câmara Municipal, com com-
petência conferida por esta última, na reunião de 
25 de outubro de 2013,
FAZ SABER, nos termos do disposto na alínea d) do 
nº 1 do art.º 70º do Código de Procedimento Admi-
nistrativo, através da afixação do presente Edital, a 
todos os interessados – proprietários dos muros de 

vedação de propriedade sitos na Rua Gonçalves de 
Castro, frente ao nº 310, e Avenida Dr. Moreira de 
Sousa, na freguesia de Pedroso e Seixezelo deste 
concelho de Vila Nova de Gaia -, de que, no âmbi-
to do Processo Administrativo nº 613/VT/2014, foi 
determinada a realização de uma vistoria adminis-
trativa às referidas edificações. 
Assim, os peritos adstritos a esta Divisão de Fisca-
lização do Município de Vila Nova de Gaia deslocar-
-se-ão ao local acima referido no dia 15 de janeiro 
de 2015, aproximadamente pelas 11h00, a fim de 
se levar a efeito uma vistoria administrativa nos 
termos do disposto no art.º 90º do Regime Jurídico 
da Edificação e da Urbanização (RJUE), aprovado 
pelo Decreto-Lei nº 555/99 de 16 de dezembro, al-
terado por legislação posterior, no sentido de ser 
analisado o estado de conservação dos referidos 
muros.
Nos termos do disposto no nº 3 do art.º 90º do 
RJUE, poderão os aqui notificados, caso o desejem, 
até à véspera da data da realização da diligência, 
indicar conjuntamente um perito para intervir na 
realização da vistoria e/ou formular quesitos que 
queiram ver respondidos pelos peritos participantes 
na vistoria.
Mais se informa que o processo poderá ser con-
sultado no Sector de Vistorias Administrativas, no 
Edifício Corpus Christi, ao Largo de Aljubarrota, nº 
13, Vila Nova de Gaia (Beira Rio) entre as 9h e as 
12h30 e entre as 14h e as 16h30.
Vila Nova de Gaia, 27 de novembro de 2014
Proc. Nº 613/VT/2014
O Diretor de Departamento da Polícia Municipal, Dr. 
Telmo Moreira
Data de Publicitação: 05/01/2015

EDT-CMVNG/2015/3
(PROC.º Nº 0345/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do artigo 
70º do Código de Procedimento Administrativo e por 
este meio que, fica notificado o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que a 
qualquer titulo detenha o terreno sito na Rua José 
Monteiro Castro Portugal, junto ao nº 222, fregue-
sia de Valadares, deste concelho, a proceder à lim-
peza do mesmo no prazo de VINTE DIAS, contados 
da data de afixação do presente edital, em virtude 
do seu estado violar o disposto no artigo 33º e alí-
nea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal de 
Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila 
Nova de Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
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bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 15 de dezembro de 2014
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 05/01/2015

EDT-CMVNG/2015/4
(PROC.º Nº 0247/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 70º do Código de Procedimento Administrativo e 
por este meio que, tendo-se constatado que o lote 
de terreno nº 80 do alvará de loteamento nº 45/96, 
sito no gaveto da Av. Dr. Francisco Sá Carneiro com 
a Praça Cardeal António Ribeiro, freguesia de Arco-
zelo, deste concelho, se encontra coberto de densa 
e variada vegetação, está consequentemente sem 

qualquer tipo de manutenção, constituindo perigo 
de incêndio, violando o disposto no artigo 33º na 
alínea n) do artigo 48º e alínea b) do artigo 49º do 
Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos Urba-
nos e Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, atual-
mente em vigor, sendo que a infração ao aí dispos-
to, constitui contraordenação passível de aplicação 
de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea n) do artigo 48º
“Manter árvores, arbustos, silvados, sebes penden-
tes sobre a via pública, que estorvem a livre e có-
moda passagem e impeçam a limpeza urbana, é 
passível de coima graduada de um décimo até um 
máximo de metade a cinco vezes o salário mínimo 
nacional”;
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, bem como abate ou poda de ramos 
de árvores próximas das habitações circundantes, 
ou pendentes para a via pública, não podendo ter 
aí lugar, quaisquer acumulações dos sobrantes ve-
getais daí resultantes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 12 de dezembro de 2014
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 05/01/2015

EDT-CMVNG/2015/5
(PROC.º Nº 0247/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
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das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 70º do Código de Procedimento Administrativo e 
por este meio que, tendo-se constatado que o lote 
de terreno nº 81 do alvará de loteamento nº 45/96, 
sito com frente para a Rua Eduardo Madeira, lado 
direito para o lote nº 82, lado esquerdo para os 
lotes nºs 79 e 80 e traseiras para o lote nº 91, 
freguesia de Arcozelo deste concelho, se encontra 
coberto de densa e variada vegetação, está con-
sequentemente sem qualquer tipo de manutenção, 
constituindo perigo de incêndio, violando o disposto 
no artigo 33º, na alínea n) do artigo 48º e alínea b) 
do artigo 49º do Regulamento Municipal de Resídu-
os Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova 
de Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração 
ao aí disposto, constitui contraordenação passível 
de aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea n) do artigo 48º
“Manter árvores, arbustos, silvados, sebes penden-
tes sobre a via pública, que estorvem a livre e có-
moda passagem e impeçam a limpeza urbana, é 
passível de coima graduada de um décimo até um 
máximo de metade a cinco vezes o salário mínimo 
nacional”;
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, bem como abate ou poda de ramos 
de árvores próximas das habitações circundantes, 
ou pendentes para a via pública, não podendo ter 
aí lugar, quaisquer acumulações dos sobrantes ve-
getais daí resultantes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-

dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 12 de dezembro de 2014
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 05/01/2015

EDT-CMVNG/2015/6
(PROC.º Nº 0247/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 70º do Código de Procedimento Administrativo e 
por este meio que, tendo-se constatado que o lote 
de terreno nº 82 do alvará de loteamento nº 45/96, 
sito ao lado esquerdo do nº 196 da Rua Eduardo 
Madeira, freguesia de Arcozelo, deste concelho, se 
encontra coberto de densa e variada vegetação, 
está consequentemente sem qualquer tipo de ma-
nutenção, constituindo perigo de incêndio, violando 
o disposto no artigo 33º na alínea n) do artigo 48º 
e alínea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor, sendo que 
a infração ao aí disposto, constitui contraordenação 
passível de aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea n) do artigo 48º
“Manter árvores, arbustos, silvados, sebes penden-
tes sobre a via pública, que estorvem a livre e có-
moda passagem e impeçam a limpeza urbana, é 
passível de coima graduada de um décimo até um 
máximo de metade a cinco vezes o salário mínimo 
nacional”;
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
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tal existente, bem como abate ou poda de ramos 
de árvores próximas das habitações circundantes, 
ou pendentes para a via pública, não podendo ter 
aí lugar, quaisquer acumulações dos sobrantes ve-
getais daí resultantes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos locais de 
estilo.-- 
Vila Nova de Gaia, 12 de dezembro de 2014
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 05/01/2015

EDT-CMVNG/2015/7
(PROC.º Nº 0247/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 70º do Código de Procedimento Administrativo e 
por este meio que, tendo-se constatado que o lote 
de terreno nº 91 do alvará de loteamento nº 45/96, 
sito no gaveto da Praça cardeal António Ribeiro com 
a Rua Padre Manuel Oliveira Matos, freguesia de 
Arcozelo, deste concelho, se encontra coberto de 
densa e variada vegetação, está consequentemen-
te sem qualquer tipo de manutenção, constituindo 
perigo de incêndio, violando o disposto no artigo 
33º na alínea n) do artigo 48º e alínea b) do arti-
go 49º do Regulamento Municipal de Resíduos Só-
lidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração ao 
aí disposto, constitui contraordenação passível de 
aplicação de coima.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea n) do artigo 48º
“Manter árvores, arbustos, silvados, sebes penden-
tes sobre a via pública, que estorvem a livre e có-
moda passagem e impeçam a limpeza urbana, é 
passível de coima graduada de um décimo até um 
máximo de metade a cinco vezes o salário mínimo 
nacional”;
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 

arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, bem como abate ou poda de ramos 
de árvores próximas das habitações circundantes, 
ou pendentes para a via pública, não podendo ter 
aí lugar, quaisquer acumulações dos sobrantes ve-
getais daí resultantes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 12 de dezembro de 2014
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 05/01/2015

EDT-CMVNG/2015/8
(PROC.º Nº 0133/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 70º do Código de Procedimento Adminis-
trativo e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer titulo detenha o lote de 
terreno, nº 97 do alvará de loteamento nº 45/96 
sito na Praça Cardeal António Ribeiro, freguesia de 
Arcozelo, deste concelho, a proceder à limpeza do 
mesmo no prazo de VINTE DIAS, contados da data 
de afixação do presente edital, em virtude do seu 
estado violar o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
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“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 3 de dezembro de 2014
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 05/01/2015

EDT-CMVNG/2015/9
(PROC.º Nº 0121/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do artigo 
70º do Código de Procedimento Administrativo que 
fica notificado o(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer titulo 
detenha o terreno sito na Travessa da Junqueira, 
junto ao nº 192, freguesia de Gulpilhares, deste 
concelho, a proceder à gestão de combustível, re-
lativos ao estrato arbóreo, nomeadamente a exis-
tência de árvores (acácias), que se encontram pen-
didas sobre a edificação, no prazo de VINTE DIAS, 
contados da data de afixação do presente edital, em 
virtude do referido terreno não cumprir os respeti-
vos critérios de gestão de combustível definidos no 

Anexo do Decreto-Lei nº 124/2006 de 28 de Junho, 
com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis 
nºs 15/2009, de 14 de Janeiro, 17/2009 de 14 de 
Janeiro, 114/2011, de 30 de Novembro e 83/2014, 
de 23 de Maio, estando consequentemente em in-
cumprimento do disposto no nº 2 do artigo 15º do 
mesmo diploma legal, constituindo assim risco de 
incêndio e perigo para pessoas e bens.
Deve ser assegurado o respetivo corte de material 
vegetal, bem como o abate e/ou poda das árvo-
res existentes no terreno que não cumpre o crité-
rio 1 - B do Anexo ao respetivo diploma legal, não 
podendo ainda ocorrer quaisquer acumulações de 
substâncias combustíveis, como lenha, madeira ou 
sobrantes vegetais, e de outras substâncias alta-
mente inflamáveis.
Prevê o critério 1 - B do Decreto-Lei n.º 124/2006 
de 28/06
“As copas das árvores e dos arbustos deverão estar 
distanciados no mínimo 5 metros da edificação e 
nunca se poderão projetar sobre o seu telhado.”
Decorrido o período estipulado no parágrafo ante-
rior, e, em caso de incumprimento desta notifica-
ção, a Câmara Municipal realizará os trabalhos de 
gestão de combustível, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que a 
qualquer título detenha o terreno, obrigado a res-
sarci-la dos respetivos custos, num prazo de 60 
dias após a comunicação do montante correspon-
dente da operação realizada. A falta de pagamento 
neste prazo dá lugar à cobrança de dívida através 
de processo de execução fiscal, nos termos do Có-
digo de Procedimento e do Código de Processo Tri-
butário (Artigo 21º do Decreto-Lei nº 124/2006 de 
28 de Junho).
A infração ao disposto no nº 2 do artigo 15º do 
Decreto-Lei nº 124/2006 de 28 de Junho, consti-
tui contra ordenação punível pelo nº 1 do artigo 
38º do mesmo Decreto-Lei, com coima graduada 
de 140,00€ a 5.000,00€, no caso de praticado por 
pessoa singular, e de 800,00€ a 60.000,00€, no 
caso de pessoas coletivas
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 21 de novembro de 2014
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 05/01/2015

EDT-CMVNG/2015/10
(PROC.º Nº 0359/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
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PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do artigo 
70º do Código de Procedimento Administrativo e por 
este meio que, fica notificado o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que a 
qualquer titulo detenha o terreno sito na Rua das 
Pedreiras, junto ao nº 75, freguesia de Valadares, 
deste concelho, a proceder à limpeza do mesmo no 
prazo de VINTE DIAS, contados da data de afixa-
ção do presente edital, em virtude do seu estado 
violar o disposto no artigo 33º e alínea b) do artigo 
49º do Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos 
Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, 
atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 15 de dezembro de 2014
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 05/01/2015

EDT-CMVNG/2015/11
(Art.º 70.º, n.º 1, alínea d) do Código do Procedi-
mento Administrativo)
PATROCINIO AZEVEDO, Vice-Presidente da Câmara 
Municipal, no uso das competências subdelegadas 
pelo despacho nº13/PCM/2014 de 10/03 do Exmo. 
Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vila 
Nova de Gaia, com competência conferida pela Câ-
mara na Reunião de 25 de outubro de 2013.
FAZ SABER que, nos termos do disposto na alínea 
d) do artigo 70º do Código de Procedimento Admi-
nistrativo, através da afixação do presente Edital, 
e em cumprimento do despacho por si proferido, 
datado de 16/12/2014, ficam notificados, OS HER-
DEIROS DE ANTÓNIO SILVA E MARIA PIEDADE PI-
RES E DEMAIS INTERESSADOS do teor da proposta 
de decisão proferida no processo nº 642/FU/2013, 
cujos termos e fundamentos a seguir se transcre-
vem:
Em referência ao assunto já transmitido através 
do edital afixado em 20/08/2014, comunico que 
em cumprimento do disposto no artigo 106º, nº 
1, do Regime Jurídico da Urbanização e da Edifica-
ção (RJUE) - aprovado pelo D.L. nº 555/99, de 16 
de Dezembro, alterado e republicado pelo D.L. nº 
26/2010, de 30 de Março -, foi ordenada a demo-
lição das construções - construção principal (habi-
tação unifamiliar) com cerca de 90 m2 de área de 
implantação, de rés-do-chão e andar, edificada em 
alvenaria rebocada, com cobertura em chapas de 
fibrocimento e caixilharia de alumínio e construção 
anexa (garagem) com cerca de 20 m2 de área de 
implantação, de um só piso, edificada em alvenaria 
de blocos de cimento, madeiras, e cobertura em 
chapas de fibrocimento - por terem sido executa-
das ilegalmente, sitas na Rua do Flower, 643 fre-
guesia de Canidelo deste município.
Para cumprimento voluntário desta ordem foi con-
cedido a V. Exa. um prazo de 45 dias, findo o qual 
serão adotados os procedimentos legais necessá-
rios.
Apenas no caso de se verificar a adoção de medidas 
coercivas, as quais ser-lhe-ão atempadamente co-
municadas, informa-se que das mesmas decorrem 
custos da V/ responsabilidade.
Verifica-se ainda, que as construções a demolir 
encontram-se executadas com fibrocimento - ma-
terial que contém amianto – pelo que deverá, nos 
termos do D.L. nº 266/2007, de 24 de Julho, adotar 
as medidas de segurança necessárias à proteção 
daqueles que irão executar os trabalhos de remo-
ção/demolição. Assim, aconselhamos que seja con-
tactada empresa especializada que possua o equi-
pamento necessário para a execução do trabalho 
em condições de segurança. 
Por último, adverte-se que o não cumprimento da 
presente ordem o fará incorrer na prática do crime 
de desobediência previsto e punido nos termos do 
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disposto no artigo 348º do Código Penal, o qual 
será comunicado ao Ministério Público para os de-
vidos efeitos.
Vila Nova de Gaia, 16 de Dezembro 2014. 
Data de Publicitação: 05/01/2015

EDT-CMVNG/2015/14
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, VEREA-
DOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR DESPACHO 
Nº. 14/PCM/2014, DE 10 DE MARÇO,
FAZ SABER que, nos termos do n.º 1, do art.º 56º 
da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, se faz publi-
cidade à Minuta da Ata nº 25 respeitante à Reunião 
Pública realizada no dia 15 de dezembro de 2014, 
aprovada nos termos do disposto no art.º 27º do 
CPA, no nº. 3 do art.º 57º da Lei nº 75/2013, de 12 
de setembro, bem como do nº. 1, do art.º 11º do 
Regimento desta Câmara Municipal, aprovado pelo 
Executivo na reunião de 2013/10/25.
Por ser verdade e a fim de ser tornada pública se 
fez o presente Edital que vai ser afixado no átrio 
Municipal, estando a respetiva ata exposta para 
consulta, junto do balcão de informação. 
Vila Nova de Gaia, 2 de janeiro de 2015.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 06/01/2015

EDT-CMVNG/2015/15
(PROC.º Nº 0501/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 70º do Código de Procedimento Administrativo 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
terreno sito ao lado direito do nº 104 da Rua da 
Castanheira, freguesia de Olival, deste concelho, 
se encontra coberto de densa e variada vegetação, 
está consequentemente sem qualquer tipo de ma-
nutenção, constituindo perigo de incêndio, violan-
do o disposto no artigo 33º e alínea b) do artigo 
49º do Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos 
Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, 
atualmente em vigor, sendo que a infração ao aí 
disposto, constitui contraordenação passível de 
aplicação de coima.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 

espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 03 de dezembro de 2014
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 06/01/2015

EDT-CMVNG/2015/16
(PROC.º Nº 0501/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 70º do Código de Procedimento Administrativo 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
terreno sito ao lado esquerdo do nº 104 da Rua 
da Castanheira, freguesia de Olival, deste conce-
lho, se encontra coberto de densa e variada vege-
tação, está consequentemente sem qualquer tipo 
de manutenção, constituindo perigo de incêndio, 
violando o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração ao 
aí disposto, constitui contraordenação passível de 
aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
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espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 03 de dezembro de 2014
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 06/01/2015

EDT-CMVNG/2015/17
(PROC.º Nº 0868/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do ar-
tigo 70º do Código de Procedimento Administrati-
vo e por este meio que, tendo-se constatado que 
o terreno sito na Praceta do Príncipe, contíguo ao 
nº 41, freguesia de Olival, deste concelho, se en-
contra coberto de densa e variada vegetação, está 
consequentemente sem qualquer tipo de manu-
tenção, constituindo perigo em caso de incêndio, 
violando o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração ao 
aí disposto, constitui contraordenação passível de 
aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 

espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 03 de dezembro de 2014
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 06/01/2015

EDT-CMVNG/2015/18
(PROC.º Nº 0382/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do artigo 
70º do Código de Procedimento Administrativo que 
fica notificado o(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer titulo 
detenha o terreno sito na Rua da Marroca, frente 
ao nº 474, freguesia de Crestuma, deste concelho, 
a proceder à gestão de combustível, relativos aos 
estratos arbustivo e subarbustivo, no prazo de VIN-
TE DIAS, contados da data de afixação do presente 
edital, em virtude do referido terreno não cumprir 
os respetivos critérios de gestão de combustível de-
finidos no Anexo do Decreto-Lei nº 124/2006 de 28 
de Junho, com as alterações introduzidas pelos De-
cretos-Leis nºs 15/2009, de 14 de Janeiro, 17/2009 
de 14 de Janeiro, 114/2011, de 30 de Novembro e 
83/2014, de 23 de Maio, estando consequentemen-
te em incumprimento do disposto no nº 2 do artigo 
15º do mesmo diploma legal, constituindo assim 
risco de incêndio e perigo para pessoas e bens.
- Prevê o n.º 2 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 
124/2006 de 28/06
“Os proprietários, arrendatários, usufrutuários ou 
entidades que, a qualquer título, detenham terre-
nos confinantes a edificações, designadamente ha-
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bitações, estaleiros, armazéns, oficinas, fábricas ou 
outros equipamentos, são obrigados a proceder à 
gestão de combustível numa faixa de 50 metros à 
volta das edificações ou instalações, medida a par-
tir da alvenaria exterior da edificação, de acordo 
com as normas constantes do presente decreto-lei 
e que dele faz parte integrante”.
Consistem os respetivos trabalhos no corte do ma-
terial vegetal numa faixa de 50 metros relativamen-
te à alvenaria exterior das edificações confinantes, 
não podendo ainda ocorrer quaisquer acumulações 
de substâncias combustíveis, como lenha, madeira 
ou sobrantes vegetais, bem como outras substân-
cias altamente inflamáveis. 
Decorrido o período estipulado no parágrafo ante-
rior, e, em caso de incumprimento desta notifica-
ção, a Câmara Municipal realizará os trabalhos de 
gestão de combustível, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que a 
qualquer título detenha o terreno, obrigado a res-
sarci-la dos respetivos custos, num prazo de 60 
dias após a comunicação do montante correspon-
dente da operação realizada. A falta de pagamento 
neste prazo dá lugar à cobrança de dívida através 
de processo de execução fiscal, nos termos do Có-
digo de Procedimento Administrativo e do Código 
de Processo Tributário (Artigo 21º do Decreto-Lei 
nº 124/2006 de 28 de Junho).
A infração ao disposto no nº 2 do artigo 15º do 
Decreto-Lei nº 124/2006 de 28 de Junho, consti-
tui contra ordenação punível pelo nº 1 do artigo 
38º do mesmo Decreto-Lei, com coima graduada 
de 140,00€ a 5.000,00€, no caso de praticado por 
pessoa singular, e de 800,00€ a 60.000,00€, no 
caso de pessoas coletivas.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 03 de dezembro de 2014
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 06/01/2015

EDT-CMVNG/2015/19
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - RUA DA POR-
FIA, UNIÃO DAS FREGUESIAS DE GRIJÓ E SER-
MONDE 
Manuel António Correia Monteiro, Vereador da Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia,
TORNA PÚBLICO que, por deliberação da Exma. Câ-
mara Municipal, tomada na reunião de 15 de De-
zembro de 2014, foi aprovada a seguinte POSTURA 
MUNICIPAL DE TRÂNSITO: Rua da Porfia (Grijó) – 
trânsito proibido a veículos de largura superior a 
2,10 metros
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 

afixado no átrio municipal
Vila Nova de Gaia, 23 de Dezembro de 2014
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 08/01/2015

EDT-CMVNG/2015/20
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - RUA CALÇA-
DA DA RAINHA, UNIÃO DAS FREGUESIAS DE GRI-
JÓ E SERMONDE
Manuel António Correia Monteiro, Vereador da Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia,
TORNA PÚBLICO que, por deliberação da Exma. Câ-
mara Municipal, tomada na reunião de 15 de De-
zembro de 2014, foi aprovada a seguinte POSTURA 
MUNICIPAL DE TRÂNSITO: Dois sinais de cedência 
de passagem B2 STOP nos entroncamentos entre a 
Rua Calçada da Rainha e as ruas da Porfia e Carriça 
(Grijó).
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
Vila Nova de Gaia, 23 de Dezembro de 2014.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 08/01/2015

EDT-CMVNG/2015/21
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - RUA DE NAM-
PULA, MADALENA 
Manuel António Correia Monteiro, Vereador da Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia,
TORNA PÚBLICO que, por deliberação da Exma. Câ-
mara Municipal, tomada na reunião de 15 de de-
zembro de 2014, foi aprovada a seguinte POSTURA 
MUNICIPAL DE TRÂNSITO:- Implementação de via 
de sentido único (sentido poente-nascente) e auto-
rizar o estacionamento do lado esquerdo na Rua de 
Nampula, freguesia de Madalena.
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
Vila Nova de Gaia, 19 de dezembro de 2014, 
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 08/01/2015

EDT-CMVNG/2015/23
(Art.º 70.º, n.º 1, alínea d) do Código do Procedi-
mento Administrativo)
PATROCINIO AZEVEDO, Vice-Presidente da Câmara 
Municipal, no uso das competências subdelegadas 
pelo despacho nº 13/PCM/2014 de 10/03/2014 e 
pelo despacho nº 30/PCM/2014, de 28/04/2014, 
ambos do Exmo. Senhor Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Vila Nova de Gaia, com competência con-
ferida pela Câmara na Reunião de 25 de Outubro 
de 2013.
FAZ SABER que, nos termos do disposto na alínea 
d) do artigo 70º do Código de Procedimento Admi-
nistrativo, através da afixação do presente Edital, 
e em cumprimento do despacho por si proferido, 
datado de 5 de Janeiro de 2015, ficam notificados a 
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CEND – Construção e Venda de Propriedades, Lda., 
na qualidade de proprietária, e demais interessados 
que, em cumprimento do disposto no artigo 106º, 
nº 1, do Regime Jurídico da Urbanização e da Edifi-
cação (RJUE) - aprovado pelo D.L. nº 555/99, de 16 
de Dezembro, alterado e republicado pelo D.L. nº 
26/2010, de 30 de Março -, foi ordenada a demoli-
ção de dois corpos destinados a estabelecimentos, 
composto pelas frações “V” a “AG”, existentes no 
centro do edifício “Parque Residencial dos Carva-
lhos”, sito na Avenida Dr. Moreira de Sousa, nº 541, 
547, 557, 561 A a F, 565, 575 e 581, freguesia 
de Pedroso e Seixezelo deste município, por terem 
sido executados ilegalmente.
Para cumprimento voluntário desta ordem foi con-
cedido um prazo de 45 dias úteis, findo o qual serão 
adotados os procedimentos legais necessários.
Por fim, decorrido o mencionado prazo, sem que se 
verifique o cumprimento voluntário da mencionada 
ordem, notifica-se desde já que foi determinada, 
pelo mesmo despacho, nos termos e para os efei-
tos do disposto no artigo 107º do RJUE, a posse 
administrativa do imóvel sito no local acima identi-
ficado, para o dia 21 de Abril de 2015, a partir das 
10:00 horas e pelo período estritamente necessário 
ao cumprimento da ordem de demolição da edifica-
ção sita naquele local, em cumprimento do disposto 
nos artigos 107º e 108º do Regime Jurídico da Ur-
banização e da Edificação. 
Nessa medida, alerta-se que, no dia e hora desig-
nados, o edifício deve encontrar-se livre de bens, 
sob pena de se proceder ao seu arrolamento, nos 
termos legais. 
Mais se informa que da referida diligência decorrem 
custos da responsabilidade dos infratores.
Vila Nova de Gaia, 5 de Janeiro de 2015
Por delegação de competências
O Vice-Presidente, (Eng.º, Patrocínio Azevedo) 
Data de Publicitação: 09/01/2015

EDT-CMVNG/2015/24
(PROC.º Nº 0247/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 70º do Código de Procedimento Administrativo e 
por este meio que, tendo-se constatado que o lote 
de terreno nº 90 do alvará de loteamento nº 45/96, 
sito ao lado direito do nº 34 da Rua Padre Manuel 
Oliveira Barros, freguesia de Arcozelo, deste conce-
lho, se encontra coberto de densa e variada vege-
tação, está consequentemente sem qualquer tipo 
de manutenção, constituindo perigo de incêndio, 
violando o disposto no artigo 33º na alínea n) do 
artigo 48º e alínea b) do artigo 49º do Regulamen-

to Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e Lim-
peza Pública de Vila Nova de Gaia, atualmente em 
vigor, sendo que a infração ao aí disposto, constitui 
contraordenação passível de aplicação de coima.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea n) do artigo 48º
“Manter árvores, arbustos, silvados, sebes penden-
tes sobre a via pública, que estorvem a livre e có-
moda passagem e impeçam a limpeza urbana, é 
passível de coima graduada de um décimo até um 
máximo de metade a cinco vezes o salário mínimo 
nacional”;
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, bem como abate ou poda de ramos 
de árvores próximas das habitações circundantes, 
ou pendentes para a via pública, não podendo ter 
aí lugar, quaisquer acumulações dos sobrantes ve-
getais daí resultantes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 12 de novembro de 2014.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 09/01/2015

EDT-CMVNG/2015/25
TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do De-
partamento Municipal de Policia Municipal, no uso 
das competências subdelegadas pelo Exmo. Senhor 
Vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despacho n.º 
81/VMM/2014 de 13 de Novembro:
Faz saber, que fica por este meio notificado o Sr. 
António Arménio da Silveira Figueiredo, com últi-
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ma morada conhecida na Avenida da República, n.º 
1820 – 3.º C – Vila Nova de Gaia, na qualidade de 
proprietário conforme consta na Conservatória do 
Registo de Automóveis, de que a Polícia Municipal 
de Vila Nova de Gaia removeu no dia 17/12/2013, 
ao abrigo do art.º 163.º, n.º 1 alínea f) do Códi-
go da Estrada, da Quinta do Agueiro/Alameda D. 
Pedro V, freguesia de Mafamude, para o Estaleiro 
Municipal, sito na Rua do Passadouro, Freguesia da 
Madalena, o veículo Ligeiro de Passageiros, marca 
Peugeot 309, com a matrícula XH-22-49.
Dispõe o notificado do prazo de 30 dias, contados 
do dia seguinte ao da publicação do presente Edi-
tal, para a reclamação do referido veículo, sob pena 
do mesmo ser considerado abandonado e adquirido 
pela Autarquia, conforme o previsto no n.º 4 do 
art.º 165.º do Código da Estrada, com as conse-
quências daí resultantes.
E para constar se faz o presente Edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares de estilo 
Proc. n.º 064/13/DMP/VA/
EDOC/2014/52312
Vila Nova de Gaia, 18 de Dezembro de 2014
Data de Publicitação: 09/01/2015

EDT-CMVNG/2015/26
(PROC.º Nº 0947/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 70º do Código de Procedimento Administrativo 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
terreno sito nas traseiras do nº 4658, da Rua Cen-
tral de Olival, freguesia de Olival, deste concelho, 
se encontra coberto de densa e variada vegetação, 
está consequentemente sem qualquer tipo de ma-
nutenção, constituindo perigo para a saúde pública, 
violando o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração ao 
aí disposto, constitui contraordenação passível de 
aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 

uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 17 de novembro de 2014.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 12/01/2015

EDT-CMVNG/2015/27
REGULAMENTO MUNICIPAL PARA O ARRENDAMEN-
TO DE HABITAÇÕES SOCIAIS
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, VEREA-
DOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR DESPACHO 
Nº. 14/PCM/2014, DE 10 DE MARÇO, 
TORNA PÚBLICO que as alterações ao Regulamen-
to Municipal para o Arrendamento de Habitações 
Sociais, aprovadas na reunião de Câmara realiza-
da em 01.12.2014 foram aprovadas pela Assem-
bleia Municipal, em sessão ordinária realizada em 
11.12.2014.
Vila Nova de Gaia, 13 de janeiro de 2015.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 14/01/2015

EDT-CMVNG/2015/32
(PROC.º Nº 0443/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 70º do Código de Procedimento Administrativo e 
por este meio que, tendo-se constatado que o ter-
reno sito na Rua São Bartolomeu, contíguo (Sul) ao 
nº 34 da Vereda 16, freguesia de Mafamude, deste 
concelho, se encontra coberto de densa e variada 
vegetação, está consequentemente sem qualquer 
tipo de manutenção, constituindo perigo para a 
saúde pública, violando o disposto no artigo 33º e 
alínea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal 
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de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor, sendo que 
a infração ao aí disposto, constitui contraordenação 
passível de aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 03 de dezembro de 2014.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 15/01/2015

EDT-CMVNG/2015/33
(PROC.º Nº 0590/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 70º do Código de Procedimento Administrativo 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
terreno sito na Rua Domingos de Matos, junto ao 
nº 198 e confinante com a A1, freguesia de San-
ta Marinha, deste concelho, se encontra coberto de 
densa e variada vegetação, está consequentemen-
te sem qualquer tipo de manutenção, constituindo 
perigo em caso de incêndio e risco para a saúde 
pública, violando o disposto no artigo 33º e alínea 

b) do artigo 49º do Regulamento Municipal de Re-
síduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila 
Nova de Gaia, atualmente em vigor, sendo que a 
infração ao aí disposto, constitui contraordenação 
passível de aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 15 de dezembro de 2014.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 15/01/2015

EDT-CMVNG/2015/34
(PROC.º Nº 0377/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do artigo 
70º do Código de Procedimento Administrativo e por 
este meio que, fica notificado o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que a 
qualquer titulo detenha o terreno sito na Rua 1º de 
Maio, junto ao nº 189, freguesia de Santa Marinha, 
deste concelho, a proceder à limpeza do mesmo no 
prazo de VINTE DIAS, contados da data de afixa-
ção do presente edital, em virtude do seu estado 
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violar o disposto no artigo 33º e alínea b) do artigo 
49º do Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos 
Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, 
atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer titulo o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 15 de dezembro de 2014.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 15/01/2015

EDT-CMVNG/2015/35
(PROC.º Nº 0729/2013 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do ar-
tigo 70º do Código de Procedimento Administrati-

vo e por este meio que, tendo-se constatado que 
o terreno sito nas traseiras de várias habitações e 
lotes de terreno sito na Praceta da Garagem, fre-
guesia de Vilar de Andorinho, deste concelho, se 
encontra coberto de densa e variada vegetação, 
está consequentemente sem qualquer tipo de ma-
nutenção, constituindo perigo para pessoas e bens, 
violando o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração ao 
aí disposto, constitui contraordenação passível de 
aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 03 de dezembro de 2014.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 15/01/2015

EDT-CMVNG/2015/36
(PROC.º Nº 0952/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do ar-
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tigo 70º do Código de Procedimento Administrati-
vo e por este meio que, tendo-se constatado que 
o logradouro da habitação situada na Rua Soares 
dos Reis, nº 1010, freguesia de Mafamude, deste 
concelho, se encontra coberto de densa e variada 
vegetação, está consequentemente sem qualquer 
tipo de manutenção, constituindo perigo para a 
saúde pública, violando o disposto no artigo 33º e 
alínea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor, sendo que 
a infração ao aí disposto, constitui contraordenação 
passível de aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 03 de dezembro de 2014.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 15/01/2015

EDT-CMVNG/2015/37
(PROC.º Nº 0539/2013 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-

go 70º do Código de Procedimento Administrativo 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
terreno e interior das habitações devolutas e de-
gradadas sitas na Rua Soares dos Reis, nº 1271, 
freguesia de Mafamude, deste concelho, se encon-
tram revestidas de variada vegetação, bem como o 
interior das habitações apresenta vários resíduos, 
com especial incidência de entulhos e madeirames 
decorrentes do aluimento de tetos e paredes, cons-
tituindo a situação risco de incêndio e/ou saúde pú-
blica e consequentemente perigo para pessoas e 
bens, violando o disposto no artigo 33º e alínea b) 
do artigo 49º do Regulamento Municipal de Resídu-
os Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova 
de Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração 
ao aí disposto, constitui contraordenação passível 
de aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha as habitações em causa, no sentido de dar 
execução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respe-
tiva limpeza do terreno, procedendo ao corte do 
material vegetal existente, bem como a remoção 
de todos os resíduos presentes no mesmo, e ainda, 
proceder à limpeza do interior das respetivas ha-
bitações, não podendo ter aí lugar, quaisquer acu-
mulações dos sobrantes vegetais daí resultantes ou 
outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 17 de novembro de 2014.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 15/01/2015
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EDT-CMVNG/2015/38
(PROC.º Nº 0619/2013 – DMHPEV)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do artigo 
70º do Código de Procedimento Administrativo e por 
este meio que, fica notificado o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer titulo detenha o terreno sito com uma 
frente para a Rua das Ribeirinhas, entre os nºs 405 
e 507 e outra frente para a Travessa das Ribeiri-
nhas, entre os nºs 95 e 215, confrontando com os 
edifícios sitos na Rua das Ribeirinhas, nºs 467, 477, 
479 e 507 e na Travessa das Ribeirinhas, nºs 55, 
59, 67, 71, 79, 83, 91 e 95, freguesia de Vilar de 
Andorinho, deste concelho, a proceder à limpeza do 
mesmo no prazo de VINTE DIAS, contados da data 
de afixação do presente edital, em virtude do seu 
estado violar o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer titulo o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-

cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
e Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e 
as 12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 05 de novembro de 2014.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 16/01/2015

EDT-CMVNG/2015/39
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, VEREA-
DOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR DESPACHO 
Nº. 14/PCM/2014, DE 10 DE MARÇO,
FAZ SABER que, nos termos do n.º 1, do art.º 56º 
da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, se faz publi-
cidade à Minuta da Ata nº 26 respeitante à Reunião 
Extraordinária realizada no dia 19 de dezembro de 
2014, aprovada nos termos do disposto no art.º 27º 
do CPA, no nº. 3 do art.º 57º da Lei nº 75/2013, de 
12 de setembro, bem como do nº. 1, do art.º 11º 
do Regimento desta Câmara Municipal, aprovado 
pelo Executivo na reunião de 2013/10/25.
Por ser verdade e a fim de ser tornada pública se 
fez o presente Edital que vai ser afixado no átrio 
Municipal, estando a respetiva ata exposta para 
consulta, junto do balcão de informação.
Vila Nova de Gaia, 15 de janeiro de 2015.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 19/01/2015

EDT-CMVNG/2015/40
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, VEREA-
DOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR DESPACHO 
Nº. 14/PCM/2014, DE 10 DE MARÇO,
FAZ SABER que, nos termos do n.º 3, do art.º 40º, 
da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, as reuniões 
ordinárias são quinzenais e realizam-se na primeira 
e terceira segunda-feira de cada mês com início, a 
primeira reunião, às 15.00 horas e a segunda reu-
nião às 17.00 horas. 
Nas terceiras segundas-feiras de cada mês as reu-
niões são públicas. 
Os munícipes interessados em participar nas Reu-
niões Públicas, devem inscrever-se, na receção da 
Câmara, até às 17 horas da terça-feira imediata-
mente anterior à reunião pública, referindo nome, 
morada e assunto a tratar.
Quando a segunda-feira coincidir com dia feriado, 
a reunião é transferida, sendo possível, para o pri-
meiro dia útil da semana seguinte. 
A seguir publica-se o Mapa de Reuniões Ordinárias, 
fazendo parte integrante do mesmo.
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Por ser verdade e a fim de ser tornado público se 
fez o presente Edital que vai ser afixado no átrio 
Municipal. 
Vila Nova de Gaia, 14 de janeiro de 2015.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 19/01/2015

EDT-CMVNG/2015/41
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - RUAS, FON-
TE DE ESPINHO E FONTE DA AMIEIRA, SÃO FÉLIX 
DA MARINHA
Manuel António Correia Monteiro, Vereador da Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia,
TORNA PÚBLICO que, por deliberação da Exma. Câ-

mara Municipal, tomada na reunião de 19 de de-
zembro de 2014, foi aprovada a seguinte POSTURA 
MUNICIPAL DE TRÂNSITO:
RUA FONTE DE ESPINHO – Colocação dos sinais 
D1a e B2-STOP no entroncamento com a Rua de 
Espinho e retirar a sinalização de sentido único e 
proibido; 
RUA FONTE DA AMIEIRA – retirar a sinalização de 
sentido proibido e sentido obrigatório no entronca-
mento com a Rampa da Amieira
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
Vila Nova de Gaia, 02 de janeiro de 2015,
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 19/01/2015

EDT-CMVNG/2015/42
TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do De-
partamento Municipal de Policia Municipal, no uso 
das competências subdelegadas pelo Exmo. Senhor 
Vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despacho n.º 
81/VMM/2014 de 13 de Novembro de 2014:
Faz saber, que fica por este meio notificada ISABEL 
CRISTINA GUEDES PEREIRA, arrendatária que foi 
da habitação sita na Praceta Almeida Garrett – blo-
co A – n.º 117 – 3.º Dt.º - traseiras, Empreendi-
mento de Valadares, União das Freguesias de Gul-
pilhares e Valadares, deste concelho, para no prazo 
de 8 (oito) dias seguidos, contados a partir do dia 
16 de Janeiro de 2015, proceder ao levantamento 
de todos os seus bens ali depositados, na sequência 
do despejo, devendo para tal dirigir-se à Gaiurb, 
urbanismo e habitação, EEM, sob pena, de não o 
fazendo serem os mesmos considerados perdidos a 
favor deste Município. 
Para constar se passou o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos lugares públicos de 
costume.
Vila Nova de Gaia, 15 de Janeiro de 2015
Data de Publicitação: 19/01/2015

EDT-CMVNG/2015/43
(PROC.º Nº 0770/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 70º do Código de Procedimento Administrativo 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
terreno sito na Rua de S. Lourenço, entre o nº 1010 
e o posto de abastecimento automóvel "Ávia", fre-
guesia de Vilar de Andorinho, deste concelho, se 
encontra coberto de densa e variada vegetação, 
está consequentemente sem qualquer tipo de ma-
nutenção, constituindo perigo para pessoas e bens, 
violando o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
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artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração ao 
aí disposto, constitui contraordenação passível de 
aplicação de coima.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 03 de dezembro de 2014.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 19/01/2015

EDT-CMVNG/2015/44
(PROC.º Nº 0267/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 70º do Código de Procedimento Administrativo e 
por este meio que, tendo-se constatado que o ter-
reno sito na Rua Senhor de Matosinhos, junto ao nº 
677, freguesia de Santa Marinha, deste concelho, 
se encontra coberto de densa e variada vegetação, 
está consequentemente sem qualquer tipo de ma-
nutenção, constituindo perigo em caso de incêndio 
e consequentemente perigo para pessoas e bens, 

violando o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração ao 
aí disposto, constitui contraordenação passível de 
aplicação de coima.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 15 de dezembro de 2014.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 19/01/2015

EDT-CMVNG/2015/45
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, VEREA-
DOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR DESPACHO 
Nº. 14/PCM/2014, DE 10 DE MARÇO,
FAZ SABER que, nos termos do n.º 1, do art.º 56º 
da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, se faz publi-
cidade à Minuta da Ata nº 1 respeitante à Reunião 
Ordinária realizada no dia 12 de janeiro de 2015, 
aprovada nos termos do disposto no art.º 27º do 
CPA, no nº. 3 do art.º 57º da Lei nº 75/2013, de 12 
de setembro, bem como do nº. 1, do art.º 11º do 
Regimento desta Câmara Municipal, aprovado pelo 
Executivo na reunião de 2013/10/25.
Por ser verdade e a fim de ser tornada pública se 
fez o presente Edital que vai ser afixado no átrio 
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Municipal, estando a respetiva ata exposta para 
consulta, junto do balcão de informação. 
Vila Nova de Gaia, 16 de janeiro de 2015.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 21/01/2015

EDT-CMVNG/2015/46
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, VEREA-
DOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR DESPACHO 
Nº. 14/PCM/2014, DE 10 DE MARÇO,
FAZ SABER que, nos termos do n.º 1, do art.º 56º 
da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, se faz pu-
blicidade à Ata nº 26 respeitante à Reunião Extra-
ordinária realizada no dia 19 de dezembro de 2014, 
aprovada nos termos do disposto no art.º 27º do 
CPA, no nº. 3 do art.º 57º da Lei nº 75/2013, de 12 
de setembro, bem como do nº. 1, do art.º 11º do 
Regimento desta Câmara Municipal, aprovado pelo 
Executivo na reunião de 2013/10/25.
Por ser verdade e a fim de ser tornada pública se 
fez o presente Edital que vai ser afixado no átrio 
Municipal, estando a respetiva ata exposta para 
consulta, junto do balcão de informação.
Vila Nova de Gaia, 16 de janeiro de 2015.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 21/01/2015

EDT-CMVNG/2015/47
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, VEREA-
DOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR DESPACHO 
Nº. 14/PCM/2014, DE 10 DE MARÇO,
FAZ SABER que, nos termos do n.º 1, do art.º 56º 
da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, se faz pu-
blicidade à Ata nº 25 respeitante à Reunião Pública 
realizada no dia 15 de dezembro de 2014, apro-
vada nos termos do disposto no art.º 27º do CPA, 
no nº. 3 do art.º 57º da Lei nº 75/2013, de 12 
de setembro, bem como do nº. 1, do art.º 11º do 
Regimento desta Câmara Municipal, aprovado pelo 
Executivo na reunião de 2013/10/25.
Por ser verdade e a fim de ser tornada pública se 
fez o presente Edital que vai ser afixado no átrio 
Municipal, estando a respetiva ata exposta para 
consulta, junto do balcão de informação. 
Vila Nova de Gaia, 16 de janeiro de 2015.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 21/01/2015

EDT-CMVNG/2015/48
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - TRAVESSA 
DA CHAMUSCA, GRIJÓ E SERMONDE
Manuel António Correia Monteiro, Vereador da Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia,
TORNA PÚBLICO que, por deliberação da Exma. Câ-
mara Municipal, tomada na reunião de 19 de De-
zembro 2014, foi aprovada a seguinte POSTURA 
MUNICIPAL DE TRÂNSITO: 
IMPLEMENTAÇÃO DE SENTIDO ÚNICO DE TRÂNSI-

TO, COM O MESMO A CIRCULAR NO SENTIDO, RUA 
DA CHAMUSCA / RUA FONTE DA CHAMUSCA.
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal. Vila Nova de Gaia
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 21/01/2015

EDT-CMVNG/2015/49
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - RUA NOVA 
DO ESPINHEIRO E RUA ESTAMPARIA DE LAVADO-
RES, CANIDELO
Manuel António Correia Monteiro, Vereador da Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia,
TORNA PÚBLICO que, por deliberação da Exma. Câ-
mara Municipal, tomada na reunião de 19 de De-
zembro de 2014, foi aprovada a seguinte POSTURA 
MUNICIPAL DE TRÂNSITO:
- Implementação do sinal de STOP, na Rua Estam-
paria de Lavadores, com a Rua do Viso, freguesia 
de Canidelo;
- Implementação de sinalização vertical, cedência 
de passagem na Rua Nova do Espinheiro com a Rua 
de Bustes, freguesia de Canidelo.
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal 
Vila Nova de Gaia, 7 de Janeiro de 2015,
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 21/01/2015

EDT-CMVNG/2015/50
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - RUA DR. 
FERREIRA ALVES, GULPILHARES  
Manuel António Correia Monteiro, Vereador da Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia,
TORNA PÚBLICO que, por deliberação da Exma. Câ-
mara Municipal, tomada na reunião de 19 de De-
zembro de 2014, foi aprovada a seguinte POSTURA 
MUNICIPAL DE TRÂNSITO:
- Implementação do sinal de STOP (B2), no arru-
amento sem designação toponímica oficial, com 
apoio na Rua Dr. Ferreira Alves (n.º 671), freguesia 
de Gulpilhares
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal 
Vila Nova de Gaia, 29 de Dezembro de 2014, 
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 21/01/2015

EDT-CMVNG/2015/51
DR. TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do 
Departamento Municipal de Policia Municipal, no 
uso das competências subdelegadas pelo Exmo. 
Senhor Vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despa-
cho n.º 81/VMM/2014 de 13 de Novembro de 2014:
Faz saber, que fica por este meio notificado MA-
NUEL MARIA DIAS CONTENTE, arrendatário da ha-
bitação sita na Rua 25 de Abril – n.º 25 – 3.º Dt.º, 
Frt., freguesia de Canidelo, deste Concelho, de que 
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na sequência da deliberação da Câmara Municipal 
de 19 de Dezembro de 2014, foi ordenado o des-
pejo imediato do seu agregado familiar e respe-
tivos bens, naquela morada, sendo-lhe concedido 
o prazo de 30 dias seguidos, contados da data de 
afixação do presente Edital, para desocupar volun-
tariamente a habitação, deixando-a livre de pes-
soas e de bens, entregando a respetiva chave da 
habitação na Gaiurb – urbanismo e habitação, EM, 
sob pena de o não fazendo, o mesmo ser executado 
pelas autoridades policiais.
Tal deliberação camarária, fundamenta-se nas 
conclusões do Relatório final, extraídas do Inqué-
rito Sumário elaborado nos termos do n.º 4 e n.º 
5 do art.º 22º do Regulamento Municipal para o 
Arrendamento de Habitações Sociais, cujas cópias 
do respetivo processo ficam à disposição a serem 
requisitadas na Gaiurb, EM
Para constar se passou o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos lugares públicos de 
costume.
EDOC/2015/826
Vila Nova de Gaia, 12 de Janeiro de 2015
Data de Publicitação: 21/01/2015

EDT-CMVNG/2015/52
(PROC.º Nº 0397/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do artigo 
70º do Código de Procedimento Administrativo e por 
este meio que, fica notificado o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que a 
qualquer titulo detenha o terreno sito na Travessa 
da Barrosa de Baixo, traseiras do nº 66, freguesia 
de Vilar de Andorinho, deste concelho, a proceder à 
limpeza do mesmo no prazo de VINTE DIAS, conta-
dos da data de afixação do presente edital, em vir-
tude do seu estado violar o disposto no artigo 33º 
e alínea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 

mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
Vila Nova de Gaia, 22 de dezembro de 2014.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 22/01/2015

EDT-CMVNG/2015/53
(PROC.º Nº 0888/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 70º do Código de Procedimento Administrativo e 
por este meio que, tendo-se constatado que o ter-
reno sito na Praceta da Garagem, junto ao nº 48, 
freguesia de Vilar de Andorinho, deste concelho, 
se encontra coberto de densa e variada vegetação, 
está consequentemente sem qualquer tipo de ma-
nutenção, constituindo perigo para pessoas e bens, 
violando o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração ao 
aí disposto, constitui contraordenação passível de 
aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
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Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 22 de Dezembro de 2014, 
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 22/01/2015

EDT-CMVNG/2015/54
(PROC.º Nº 1047/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do ar-
tigo 70º do Código de Procedimento Administrati-
vo e por este meio que, tendo-se constatado que 
o lote de terreno nº 45 do alvará de loteamento 
nº 43/86 sito na Vereda 12 da Rua Nossa Senhora 
da Hora, freguesia de Mafamude, deste concelho, 
se encontra coberto de densa e variada vegetação, 
está consequentemente sem qualquer tipo de ma-
nutenção, constituindo perigo para a saúde pública, 
violando o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração ao 
aí disposto, constitui contraordenação passível de 
aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 

para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o lote de terreno em causa, no sentido de 
dar execução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 7 de janeiro de 2015, 
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 22/01/2015

EDT-CMVNG/2015/55
(PROC.º Nº 1047/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do ar-
tigo 70º do Código de Procedimento Administrati-
vo e por este meio que, tendo-se constatado que 
o lote de terreno nº 44 do alvará de loteamento 
nº 43/86 sito na Vereda 12 da Rua Nossa Senhora 
da Hora, freguesia de Mafamude, deste concelho, 
se encontra coberto de densa e variada vegetação, 
está consequentemente sem qualquer tipo de ma-
nutenção, constituindo perigo para a saúde pública, 
violando o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração ao 
aí disposto, constitui contraordenação passível de 
aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
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urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o lote de terreno em causa, no sentido de 
dar execução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no artº 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 7 de janeiro de 2015, 
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 22/01/2015

EDT-CMVNG/2015/56
(PROC.º Nº 1047/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do ar-
tigo 70º do Código de Procedimento Administrati-
vo e por este meio que, tendo-se constatado que 
o lote de terreno nº 43 do alvará de loteamento 
nº 43/86 sito na Vereda 12 da Rua Nossa Senhora 
da Hora, freguesia de Mafamude, deste concelho, 
se encontra coberto de densa e variada vegetação, 
está consequentemente sem qualquer tipo de ma-
nutenção, constituindo perigo para a saúde pública, 
violando o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração ao 
aí disposto, constitui contraordenação passível de 
aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 

nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o lote de terreno em causa, no sentido de 
dar execução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.-
Vila Nova de Gaia, 7 de janeiro de 2015, 
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 22/01/2015

EDT-CMVNG/2015/57
(PROC.º Nº 1140/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 70º do Código de Procedimento Administrativo e 
por este meio que, tendo-se constatado que o ter-
reno sito na Travessa da Portela, traseiras da casa 
6, freguesia de Vilar de Andorinho, deste concelho, 
se encontra coberto de densa e variada vegetação, 
está consequentemente sem qualquer tipo de ma-
nutenção, constituindo perigo para a saúde pública, 
violando o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração ao 
aí disposto, constitui contraordenação passível de 
aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
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nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 22 de dezembro de 2014, 
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 22/01/2015

EDT-CMVNG/2015/58
(PROC.º Nº 0366/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 70º do Código de Procedimento Administrativo e 
por este meio que, tendo-se constatado que os lo-
tes de terreno, nºs 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 e 
62, com as habitações em estado de abandono, si-
tuados junto ao nº 8 da Rua Pinto Moreira, fregue-
sia de Canidelo, deste concelho, cujos logradouros 
se encontram revestidos de arbustos, silvados e 
da mais variada vegetação, também devido ao ato 
de vandalismo, as referidas habitações servem de 
abrigo a sem abrigo e toxicodependentes, encon-
trando-se o seu interior cheio de vários resíduos, 
que podem constituir perigo para a saúde pública, 
constituindo perigo em caso de incêndio, violando 
o disposto nos alíneas a) e b) do artigo 49º do Re-
gulamento Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos 
e Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, atualmen-

te em vigor, sendo que a infração ao aí disposto, 
constitui contraordenação passível de aplicação de 
coima.-
Alínea a) do artigo 49º
“Acumular no interior dos edifícios ou outros espa-
ços particulares, quaisquer tipo de resíduos, quan-
do com isso possa decorrer dano para a saúde pú-
blica, risco de incêndio ou perigo para o ambiente, 
é passível de coima graduada de uma vez até um 
máximo de cinco vezes o salário mínimo nacional;”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha os lotes de terreno em causa e respetivas 
habitações, no sentido de dar execução aos respe-
tivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respe-
tiva limpeza, procedendo ao corte do material ve-
getal existente, assim como à limpeza do interior 
das habitações em causa, não podendo ter aí lugar 
quaisquer acumulações dos sobrantes vegetais daí 
resultante ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 30 de dezembro de 2014, 
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 22/01/2015

EDT-CMVNG/2015/61
(PROC.º Nº 1157/2013 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 70º do Código de Procedimento Administrativo e 
por este meio que, tendo-se constatado que o imó-
vel localizado na Rua 14 de Outubro, nºs 90/92 da 
freguesia de Mafamude deste concelho, se encon-
tra com resíduos acumulados no seu interior, está 
consequentemente sem qualquer tipo de manuten-
ção, constituindo perigo para a saúde pública, risco 
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de incêndio ou perigo para o ambiente, violando o 
disposto na alínea a) do artigo 49º do Regulamento 
Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza 
Pública de Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor, 
sendo que a infração ao aí disposto, constitui con-
traordenação passível de aplicação de coima.
Alínea a) do artigo 49º
“Acumular no interior dos edifícios ou outros espa-
ços particulares, quaisquer tipo de resíduos, quan-
do com isso possa ocorrer dano para a saúde pú-
blica, risco de incêndio ou perigo para o ambiente, 
é passível de coima graduada de uma vez até um 
máximo de cinco vezes o salário mínimo nacional” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o imóvel em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va remoção dos resíduos acumulados no interior da 
referida habitação e consequentemente a limpeza.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 16 de dezembro de 2014
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 27/01/2015

EDT-CMVNG/2015/62
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO no uso 
das competências delegadas pelo Exmº Senhor 
Presidente da Câmara através do despacho nº 14/
PCM/2014 de 10 de Março de 2014.
TORNA PÚBLICO que, a próxima Reunião Pública 
vai ter lugar no dia 16 de Fevereiro de 2015, se-
gunda-feira, pelas 17,00 horas.
Nos termos do disposto no artigo 7.º do Regimento 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, aprova-
do em reunião de 25 de Outubro de 2013, os Muní-
cipes interessados em intervir no período aberto ao 
público, devem inscrever-se na receção da Câmara 
até às 17 horas da terça-feira imediatamente an-
terior à reunião pública agendada para aquele dia 
16.02.2015.
E para constar se lavrou o presente Edital que vai 
ser afixado no átrio Municipal.
Vila Nova de Gaia, 26 de Janeiro de 2015.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 27/01/2015
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