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A.1. ATA N.º 1
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA REALIZADA NOS 
PAÇOS DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA EM 
08 DE JANEIRO DE 2016
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.ª Maria Elisa Vieira da 
Silva 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;
AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS NOS TERMOS DA ALÍ-
NEA C) DO ARTº. 39 DA LEI Nº. 75/2013 DE 12 DE 
SETEMBRO: 
- 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: 
- A Senhora Diretora Municipal de Administração e 
Finanças
HORA DA ABERTURA: 17 horas e 30 minutos.
HORA DE ENCERRAMENTO: 19 horas e 30 minutos.

PRESIDÊNCIA/VEREAÇÃO
SANEAMENTO FINANCEIRO
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 1, apenas 
no original. 
1.1 Aprovação da proposta de Plano de Saneamen-
to Financeiro e estudo fundamentado da situação 
financeira
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 05.01.2016”
O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. 
Eduardo Vítor de Almeida Rodrigues pretende 
verter para a ata da presente reunião o se-
guinte texto:

“INTRODUÇÃO DO PRESIDENTE AO PROGRAMA 
DE SANEAMENTO FINANCEIRO DA CÂMARA MUNI-
CIPAL DE GAIA – REUNIÃO DE CÂMARA DE 8 DE 

JANEIRO DE 2016
A Câmara Municipal de Gaia recorre a este sane-
amento financeiro devido, fundamentalmente, ao 
processo judicial transitado em julgado que con-
denou o município ao pagamento de uma indem-
nização de 13,9 milhões de euros, por efeito dos 

desmandos municipais na gestão do dossier VL9. 
Ainda assim, conseguimos dirimir neste mandato a 
questão judicial e executiva, reduzindo a indemni-
zação prevista de 30 milhões de euros em 14 mi-
lhões de euros.
Importa relembrar as etapas fundamentais deste 
contencioso que tão caro custou aos cofres munici-
pais e aos impostos dos cidadãos.
Assim, em 2002, a Câmara assina um contrato com 
a Sociedade JOSÉ MIGUEL & IRMÃO, LDA, para a 
cedência dos terrenos para a construção da VL9, na 
contrapartida de construir as obras de infraestrutu-
ração do dito terreno ou, em alternativa, pagar 10 
mil euros por dia à referida Sociedade.
Durante cerca de 3 anos (entre 2002 e 2005), a Câ-
mara não construiu as infraestruturas nem pagou a 
indemnização.
Em Maio de 2006 a José Miguel & Irmão, Lda. e ou-
tros intentam ação administrativa comum pedindo 
a condenação do Município a pagar-lhe a quantia 
de € 3.690.000,00 (três milhões seiscentos e no-
venta mil euros), acrescida de € 10.000,00 (dez 
mil euros) por dia a partir de 12 de Maio de 2006 e 
até conclusão das obras a que se obrigara. A ação 
correu termos no Tribunal Administrativo e Fiscal 
do Porto com o nº 1173/06.4 BEPRT. 
Após múltiplas diligências judiciais, durante anos 
preferidas ao modelo de diálogo, em Outubro de 
2015 foi o Município definitivamente condenado 
nos seguintes termos:
a) A pagar aos ora exequentes, a quantia de 
9.076.925,00€, atualizada de acordo com os ín-
dices anuais de preços no consumidor, publicados 
pelo INE, referentes aos anos de 2003 a 2006, va-
lor esse acrescido dos juros de mora (civis), à taxa 
legal, desde a citação e até integral pagamento, 
dentro do prazo de 30 dias;
b) A reconhecer o direito de construção nos ter-
renos dos ora exequentes delimitados a azul na 
Planta n.º III, anexa ao contrato, designados por 
“área urbanizável”, numa área de 81.269 m2, ten-
do em conta as condicionantes definidas, isto é, os 
projetos respeitem o PDM de Vila Nova de Gaia e 
a solução urbanística preconizada seja aquela que 
consta no plano de urbanização da área envolvente 
da VL9, em elaboração à data do contrato, dentro 
do prazo de 45 dias.
Como resulta inequivocamente da sentença, tal 
valor indemnizatório equivale ao montante que o 
Município teria de despender em 2002 caso optas-
se pela expropriação dos terrenos, tendo resulta-
do do incumprimento definitivo, pelo Município, da 
obrigação de realização das obras de urbanização a 
que se obrigou perante José Miguel & Irmão. Aliás, 
nesse contrato assinado em 2002, a Câmara obri-
gava-se a pagar um montante indemnizatório de 
10 mil euros por dia; não fez as obras nem pagou 
o montante; daí o processo que agora culmina e a 
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indemnização consequente.
E, de facto, quando se iniciou este mandato, já 
nada havia a fazer em termos de negociação ex-
trajudicial, porque havia já sentença transitada, 
apenas discutível em sede de ação executiva e de 
discussão dos modelos de aplicação da lei.
Em 7 de Dezembro de 2015, o Município cumpriu a 
primeira parte da sentença no que respeita à alínea 
b), ou seja, reconheceu o direito de construção nos 
terrenos dos ora exequentes.
Assim, com este saneamento financeiro criamos as 
condições para o cumprimento da segunda compo-
nente da decisão judicial, sendo certo que apenas 
é possível assumir um programa de saneamento 
financeiro, porque foi atingido, nestes dois anos, 
o grande objetivo de evitar a entrada da Câmara 
Municipal no Fundo de Apoio Municipal (FAM), como 
teria acontecido se não houvesse controlo das con-
tas nos meses deste mandato, como demonstra o 
relatório de auditoria à dívida real do município.
Importa referir a este propósito, dando ênfase ao 
esforço encetado pelo atual executivo municipal, e 
de acordo com o Anuário Financeiro dos Municípios 
Portugueses – 2014, publicado pela OTOC – Ordem 
dos Técnicos Oficiais de Contas que “Vila Nova de 
Gaia embora continue a ser o segundo Município 
com maior passivo, totalizando em 2014, 178,1 M€, 
apresentou em 2014 a maior diminuição de passivo 
exigível ao baixar o valor em 23,2 M€ (-11,5%)” 
(pág. 222).
Ora, Vila Nova de Gaia foi o Município com a melhor 
execução financeira, no que respeita à redução do 
passivo, como se pode observar no quadro seguin-
te.

Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses, 
pág. 226.

Mas é igualmente verdade que o Município de Gaia 
apresenta dos melhores resultados em termos 
de investimento global, investimento de capital e 
transferências de capital. Isso mostra que não foi 
pela redução do investimento que controlamos o 
passivo, mas pela alteração do paradigma da ges-
tão (quadros seguintes).

Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses, 
pág. 164.

Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses, 
pág. 167.

Não tivemos neste mandato, como aconteceu em 
mandatos anteriores, encaixes financeiros por an-
tecipação, venda de património numa lógica de sell-
-lease-back ou outras estratégias de maquilhagem 
de contas ou de encaixe de dinheiro. Apenas rigor, 
boa gestão, investimento inteligente e desenvolvi-
mento sustentável.
Mas fizemos mais nestes 2 anos.
Em primeiro lugar, diminuímos o passivo municipal, 
tendo sido, de acordo com o Anuário Financeiro dos 
Municípios – 2014 (OTOC, 2015), o Município do 
País com a melhor execução financeira na redução 
do passivo.
Ao mesmo tempo, mantivemos indicadores muito 
relevantes de investimento, tendo sido, de acordo 
com o Anuário Financeiro dos Municípios referido, 
o terceiro Município do país com maior volume de 
investimento e o quarto em termos de investimento 
com transferências de capital. Teria sido fácil pagar 
dívidas se parássemos o investimento, mas o que 
ocorreu não foi isso, como mostram os números 
oficiais. O que mudou foi o tipo de investimento: 
passamos a um investimento Inteligente, a um pro-
grama integrado de reabilitação e de manutenção 
de equipamentos e de espaços públicos, ao mesmo 
tempo que assumimos alguns investimentos novos, 
numa lógica de Inteligência e de Sustentabilidade.
E fizemos isto em dois anos consecutivos sem Qua-
dro Comunitário, porque o constante adiamento 
dos financiamentos do Portugal 2020 atirou-nos 
para uma inexistência de meios de financiamento 
complementares ao escasso financiamento estrita-
mente municipal.
Não se pretendendo ser exaustivo, são elencadas 
de seguida alguma das realizações levadas a cabo 
durante os últimos 26 meses.
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Na área da educação e no contexto do programa 
Gai@prende+, assumiu-se a continuidade do mes-
mo e a valorização da escola pública a partir de 
uma resposta relevante e universal. O caráter uni-
versal foi reforçado com a emergência do programa 
Gai@prende+(i), destinado a crianças com neces-
sidades educativas especiais e respostas tecnica-
mente específicas.
Por outro lado, o município para além do investi-
mento realizado no domínio do imaterial num mon-
tante global de 6 milhões de euros, procedeu ao 
longo dos últimos 24 meses a um processo de re-
abilitação do parque escolar do 1.º Ciclo do Ensino 
Básico e Jardins de Infância envolvendo a disponi-
bilização financeira de 1,4 milhões de euros. 

Fizemos múltiplos investimentos infraestruturais 
nos equipamentos municipais, na rede viária, nos 
espaços públicos ou na requalificação urbana e am-
biental.
Ainda no domínio das concretizações ao nível das 
infraestruturas e equipamentos importa salientar, 
tendo em consideração o impacto que tais acon-
tecimentos tiveram no concelho e nos munícipes 
gaienses, o fato do atual executivo ter desbloquea-
do um conjunto muito significativo de Obras que se 
apresentavam, em Setembro de 2013, suspensas 
por motivos diversos e que, resultando de compro-
missos de mandatos anteriores, foram pagas neste 
mandato.

E temos muita ambição. Mas uma ambição equi-
librada e sustentável. A ambição não é um valor 
em si mesmo. Ela só tem sentido se encaixar nas 
legítimas aspirações das pessoas e das instituições 
e se for Inteligente e Sustentável. Desta forma, 
será uma ambição concreta, sustentável e não um 
castelo de areia. De outra forma, será uma daque-
las situações relatadas por Esopo, em que alguém, 
pensando em conseguir de uma só vez todos os 
ovos de ouro que a galinha lhe poderia dar, matou-
-a e abriu-a, só aí descobrindo que não havia nada 
dentro.
Assim, como projetos que a Câmara se propõe im-
plementar e desenvolver no futuro, corporizando 
algumas das suas linhas de atuação destacam-se 
apenas alguns deles: 
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O impacto das medidas do FAM faz com que deva 
ser assumida com relativa tranquilidade a apresen-
tação de um programa de saneamento financeiro, 
com medidas muito contidas e flexíveis, como é o 
caso.
Apesar de tudo, um programa de saneamento fi-
nanceiro apenas faz sentido se, além de obtida a 
liquidez para pagar a indemnização judicial da VL9, 
conseguirmos obter as condições de limpeza das 
dívidas de tesouraria, devolvendo aos fornecedores 
as dívidas acumuladas e reconquistando a confian-
ça dos nossos parceiros. E, sobretudo, se não vol-
tarmos ao modelo de desnorte e de “alguém que 
feche a porta” que (des)norteou o município duran-
te anos.
Esse enorme volume de pagamentos destes 2 anos 
foi sobretudo dedicado a dívidas herdadas, muitas 
delas em incumprimento há vários anos, e que este 
município assumiu pagar, com ética e rigor. E fi-
zemos pagamento de dívida num modelo correto 
de gestão; pagar a quem se deve há mais tempo, 
pagar o acumulado e o atrasado, sabendo que está-
vamos a pagar coisas que herdamos e que, assim, 
dignificamos a instituição que tinha sido manchada 
pelos calotes acumulados. Enfim, correr contra o 
tempo, numa expressão popular.
Não fizemos cavalgadas políticas, mas compreen-
der-se-á que tenha tido a necessidade de enunciar 
os compromissos e as responsabilidades, até para 
se saber o ponto de partida e conhecer a realidade. 
Disse até que algum do passivo era virtuoso, mas 
distanciei-me de erros graves de gestão (na Câ-
mara e nas empresas municipais) e de lógicas de 
“quero-posso-e-mando” inconcebíveis.
Hoje, reconheço, teria razões para estar arrepen-
dido. Ignorei a possibilidade de despudor, de falta 
de vergonha e a desfaçatez, bem presentes no ata-
que rasteiro do Sr. Vereador líder da oposição. Uma 
coisa é fazer oposição, outra coisa é ter o descara-
mento de dizer que este saneamento visa pagar as 
dívidas da má gestão deste mandato. Má gestão, 
isso sim, foi deixar obras sem procedimento, foi 
violar a lei dos compromissos, foi adulterar a in-
formação legalmente obrigatória à DGAL ou deixar 
faturas por pagar durante anos, enquanto corriam 
juros chorudos. Isso sim, foi má gestão.
Hoje reconheço que o modelo de ação política que 
eu segui talvez tenha sido errado. Em vez de uma 
postura institucional e responsável, talvez eu de-
vesse ter assumido uma postura trauliteira e popu-
lista, de ataque a tudo e a todos, para me situar ao 
nível do ataque que agora me é feito. Mas, ainda 
que entenda que errei no modelo, continuo a achar 
que a nova geração de políticas e de políticos não 
envereda por esses modelos. Aliás, como se tem 
visto, esses modelos estão ultrapassados e a ser 
consecutivamente derrotados.
A política não deve ser o lugar da banalidade, do 

populismo ou do ataque vulgar e injustificado, ape-
nas para branquear os erros do passado. Eu tentei 
fazer passar este processo com tranquilidade, sem 
grandes alardes públicos, assumindo uma dimen-
são técnica no processo. Receber o ataque de que 
isto paga a minha má gestão é o limite da minha 
capacidade de entendimento e de aturar atrevimen-
tos anedóticos. Ultrapassado o meu limite, deixo o 
meu repúdio e peço decência e algum pudor na dig-
nificação desta Instituição, dos seus trabalhadores 
e da memória das razões que nos trouxeram até 
aqui. E isto em nome do respeito, da ética e de um 
modelo de política em que não valha tudo e em que 
se respeite o passado, como eu entendo que tenho 
feito, mas que respeite também o meu presente e 
futuro, que há-se ser passado um dia qualquer.  
Ainda neste modelo de gestão, reduzimos impos-
tos, taxas e tarifas, nomeadamente com uma re-
dução do Imposto sobre Imóveis (IMI) em 2 anos 
consecutivos, redução da fatura da água, por via 
das taxas de resíduos sólidos, entre outros. 
É verdade que vimos aumentar as despesas corren-
tes e com pessoal. Mas isso não decorreu da gestão 
despesista, mas da internalização nas contas do 
Município de pessoal transitado da Gaianima e do 
Parque Biológico, com mais de 190 trabalhadores 
incorporados, que já estavam outrora no universo 
municipal, mas fora do quadro específico do quadro 
da Câmara Municipal.
E não se pode continuar a criticar a despesa cor-
rente, quando ela é boa, ou seja, quando ela visa 
a educação, a ação social ou a desmaterialização e 
serviços aos munícipes. Isso é quase tudo e quase 
sempre despesa corrente e, diga-se, boa despesa 
pública. O que é criticável, isso sim, é a despesa 
corrente endémica, e essa diminuiu enormemente, 
à medida do possível, dadas as obrigações contra-
tuais. De facto, extinguimos contratos de presta-
ções de serviços milionários, reduzimos despesas 
de funcionamento, acabamos com megalomanias e 
despesas acessórias. Apenas ocorre que essa redu-
ção foi infelizmente compensada pelos efeitos da 
internalização da Gaianima, do seu pessoal e dos 
seus contratos. Se no que respeita ao pessoal, a 
opção é manter os trabalhadores, no que respei-
ta aos contratos estamos a denuncia-los ou a não 
renova-los à medida do possível, sem deixar rastos 
indemnizatórios chorudos.
De facto, em 2014 reduzimos o passivo da Câmara 
em mais de 23 milhões de euros, à custa, sobretu-
do, do pagamento de dívida do passado.
Em 2015 teremos um resultado ainda melhor, quer 
em termos de execução financeira, quer em termos 
de investimento. 
Significa isto que, em dois anos, reduzimos o pas-
sivo em cerca de 50 milhões de euros (repito, à 
custa, sobretudo, do pagamento de dívida do pas-
sado).
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Neste processo de pagamentos de dívidas do pas-
sado, pagamos dívidas acumuladas à EDP (ilumi-
nação pública), à SULDOURO (resíduos sólidos), 
à SUMA (resíduos sólidos), à Gertal (refeições es-
colares), entre muitos outros. Pagamos dívidas e 
reduzimos o passivo municipal, em muitos casos 
negociando reduções significativas de juros.
Mas fomos confrontados com as seguintes rubricas 
que entraram nas contas municipais e que não es-
tavam lá inscritas:
- 13,9 milhões de euros da sentença irrecorrível 
das indemnizações do contrato da VL9, assinado 
em 2002, e que previa uma indemnização de 10 mil 
euros por dia no caso de não serem cumpridas as 
cláusulas do dito protocolo, como não foram.
- vários milhões de acordos de pagamento de dívi-
das em trânsito judicial, mas que, ao serem nego-
ciadas, levaram a reduções de juros e de responsa-
bilidades, mas implicaram também à obrigação de 
inscrição nas contas.
- 2,3 milhões de pagamento do ProHabita à Gaiurb 
(dívida de 2008 e só parcialmente inscrita nas con-
tas municipais desde então).
- 8 milhões de euros de passivo da Gaianima que 
tivemos que internalizar nas contas municipais e 
que não constavam.
Isto sem falar nos 18 milhões do Fundo Imobili-
ário, que o Tribunal de Contas ordenou que fosse 
integrado no perímetro de consolidação das contas 
do grupo municipal de Vila Nova de Gaia, fazendo 
refletir igualmente nas contas individuais do Mu-
nicípio os fluxos financeiros, patrimoniais e conta-
bilísticos entre o Município e o Fundo, o que foi, 
naturalmente, acautelado pelo Município.
Assim, apesar da redução das receitas e das trans-
ferências do Estado, num montante de quase 10 
milhões de euros, foi possível reduzir o endivida-
mento municipal em mais de 23 milhões de eu-
ros – uma redução de cerca de 10% face ao valor 
da dívida, número recorde no setor municipal em 
Portugal –, facto que tem de ser destacado por ter 
assegurado, de forma inequívoca, a independência 
funcional da política orçamental e financeira do Mu-
nicípio.
Isto é enunciado em pedagogia histórica. É que, 
se isto não for dito, pode insinuar-se por malda-
de que esta gestão aumentou o passivo municipal. 
Mas a verdade é que foi diminuído em várias deze-
nas de milhões de euros o passivo municipal, mas 
entraram pela porta dentro valores imprevistos de 
passivo judicializado, dívidas camufladas ou contas 
maquilhadas. Aliás, como se verificou pelo apura-
mento da dívida real, existiu um desvio significativo 
entre o passivo real e o passivo declarado à DGAL 
ao longo dos anos.
E também é verdade que foi feita uma opção; ir 
avançando com pagamentos herdados, muitos 
desde 2002, em detrimento do pagamento sectá-

rio dos “nossos” compromissos obrigatórios ou dos 
compromissos obrigatórios deste mandato. Isso 
beneficiou o interesse público por ter permitido evi-
tar centenas de milhares de euros de juros acu-
mulados, e teve o mérito de sugerir o argumento 
demagógico da dívida deste mandato.
A este propósito, note-se a frieza dos números. 
Neste programa de saneamento financeiro estão 
incluídas as seguintes verbas:

Ou seja, no atual mandato pagamos 29.889.510,65€ 
de dívidas de mandatos anteriores e honrámos to-
dos os compromissos assumidos com a Banca em 
mandatos anteriores. 
Fomos deixando por pagar, em nome do pagamen-
to de faturas bem mais atrasadas, 13.721.394,33€, 
o que significa que, caso a opção tivesse sido alocar 
a poupança ao pagamento da dívida deste man-
dato (fazendo acumular dívidas anteriores e ju-
ros avultados), teríamos pago a integralidade dos 
compromissos deste mandato e ainda sobravam 
16.168.116,30€. 
Já nem é a demagogia a dizer que este saneamento 
serve para pagar as dívidas desta gestão; é mes-
mo o mais inusitado descaramento. Se o progra-
ma não contempla maior volume de dívidas, isso 
decorre do pagamento de um volume histórico de 
compromissos, que manchavam o nome do muni-
cípio e que nos tornavam um município pouco cre-
dível no contexto nacional. Em Novembro tínhamos 
uma expetativa que poderia ir até 50 milhões; se 
ficamos aquém disso, foi porque pagamos nestes 
2 meses muitas centenas de milhares de euros de 
passivo municipal. 
Podíamos ter ignorado essa situação. Pagaríamos 
todas as faturas deste mandato e deixávamos acu-
mular juros, descrédito e contencioso judicial. Po-
deríamos; mas esse era o modelo irresponsável 
que me recusei a assumir.
Assumimos passivo que nem sequer estava releva-
do contabilisticamente, como já foi referido, inter-
nalizamos a Gaianima, assumindo compromissos e 
pessoal, que nos fez aumentar as despesas corren-
tes, mas que assumimos em nome da boa gestão, 
da preservação dos postos de trabalho e da manu-
tenção dos equipamentos.
Negociámos passivo judicializado, não relevado na 
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dívida e em situação de clara subavaliação nas pro-
visões constituídas.
Resolvemos o passivo das Águas de Gaia, que acu-
mulavam mais de 3,5 milhões de euros de passivo 
de operação quando iniciamos este mandato.
Efetuamos as devidas reestruturações internas, ao 
nível do pessoal e do funcionamento e opções de 
investimento.
Nestes 2 anos, ainda assim, baixamos impostos 
municipais, taxas e tarifas, reforçamos o investi-
mento na educação e na ação social e assumimos 
o investimento inteligente que carateriza os moder-
nos modelos de gestão por essa Europa fora, com 
quem nos identificamos.
Ao mesmo tempo, mantivemos níveis relevantes de 
investimento, agora assumido numa lógica de in-
vestimento inteligente e sustentável.
Assumiu-se um trabalho exclusivamente assente 
no orçamento municipal, ao mesmo tempo que se 
preparavam projetos e candidaturas para o mo-
mento de abertura das esperadas linhas de finan-
ciamento. Em ambos os casos, o mote foi sempre 
a priorização ao Investimento Inteligente e ao De-
senvolvimento Sustentável.
Por isto, este saneamento seria evitável. Seria evi-
tável se tivesse havido boa gestão; seria evitável se 
houvesse humildade e diálogo com as vítimas dos 
calotes municipais; seria evitável se aprendessem 
com os erros; e seria evitável se tivessem pago a 
fornecedores em vez de pagarem a boys e a fins 
espúrios.
Tudo isto e muito mais seria esclarecido aos Senho-
res Vereadores da oposição, caso tivessem marca-
do presença na reunião de esclarecimento de todo 
o processo do saneamento financeiro, para a qual 
foram, atempadamente, convocados todos os Vere-
adores do Executivo Municipal, sem exceção, e que 
ocorreu no passado dia 22 de Dezembro de 2015.
Este programa de saneamento financeiro, apesar 
dos seus condicionalismos legais, deixa uma mar-
gem importante para a gestão e para as opções 
políticas nos próximos anos. Não deixa, isso não, 
margem para renovar desvarios e megalomanias, 
esperando que as entidades atuem com firmeza 
nas consequências dos erros do passado e no im-
pedimento da sua repetição no futuro.
Estou, no entanto, muito convencido que esta se-
gunda componente não é um risco sério; será o 
povo, pelo voto, a impedir que Gaia volte a ser o 
Chipre das autarquias, mantendo níveis fortes de 
investimento, mas garantindo uma gestão que hon-
re compromissos. E quanto mais leio a declaração 
pública do líder dos Vereadores do PSD, mais te-
nho a certeza de que o passado não evoluiu e que 
já não consegue perspetivar uma linha orientadora 
para o futuro. Mostraram isso os militantes do PSD 
no mês passado, mostrarão isso os gaienses em 
2017.

Vila Nova de Gaia, 8 de janeiro de 2016

O Presidente, 
Eduardo Vítor Rodrigues”
O Senhor Vereador, Firmino Jorge Anjos Pe-
reira, apresentou declaração de voto relativamen-
te ao ponto 1.1. da ordem de trabalhos que a se-
guir se transcreve:
“DECLARAÇÃO DE VOTO
SANEAMENTO FINANCEIRO SERVE PARA LIQUIDAR 
DÍVIDA DA ATUAL GESTÃO SOCIALISTA
Depois de dois anos de mandato da atual gestão 
socialista na Câmara Municipal de Gaia, liderado 
pelo Presidente Eduardo Vitor Rodrigues, somos 
surpreendidos com uma proposta da Contração de 
um Empréstimo para Saneamento Financeiro, no 
valor de cerca de 32 milhões de euros.
Esta proposta só existe para liquidar grande parte 
da dívida contraída pela atual gestão municipal. 
A indemnização da VL9 serve de manto para avan-
çar com esta proposta que não mais é que um pro-
pósito de sanear as contas da própria gestão so-
cialista.
Ao longo destes últimos anos a gestão da Câma-
ra Municipal de Gaia, não interpretou praticamente 
nenhuma medida de contenção da Despesa Cor-
rente.
Antes, essa Despesa Corrente, aumentou, a nível 
das Despesas com Pessoal e Aquisição de Bens e 
Serviços.
Estranhamos, que o Presidente da Câmara Munici-
pal tenha propagandeado durante dois anos a difícil 
situação financeira e vejamos agora um agrava-
mento de cerca de 10 milhões de euros a Dívidas a 
Curto Prazo (entre 2013 e 2015),
Das 3 mil dívidas objeto de Saneamento Financeiro, 
2 967 são do exercício da atual gestão socialista.
Ou seja, o Saneamento Financeiro é proposto para 
liquidar a Dívida de 2014 e 2015, no montante de 
13,2 milhões de euros, ou seja 40% do montante 
global.
A indemnização de VL9 é de 13.894.98,18 euros. 
As Dívidas imputadas ao mandato anterior rondam 
os 4,6 milhões de euros.
Aliás, durante o último ano a Câmara Municipal tem 
aprovado um conjunto significativo de despesa que 
revela pouca preocupação com a situação financei-
ra.
Com este empréstimo, pretende o executivo socia-
lista encontrar uma almofada financeira, que per-
mita, alimentar ações e atos dado o calendário elei-
toral que se aproxima.
A indemnização da VL9 como despesa extraordi-
nária, mereceria da nossa parte um apoio para ob-
tenção de um empréstimo para liquidar a mesma, 
mas, não deixamos de contestar o aproveitamento 
desta questão, para limpar a dívida a curto prazo 
de 13,2 milhões de euros da gestão socialista.
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Com o Saneamento Financeiro, a ser aprovado, 
condiciona a vida do Município até 2029, ou seja a 
gestões futuras.
Consideramos (exceção feita à indemnização da 
VL9), esta proposta desnecessária e só existe para 
liquidar o falhanço da gestão socialista, liderada 
pelo Presidente Eduardo Vitor Rodrigues.
Estamos contra esta proposta de obtenção de um 
Empréstimo para Saneamento Financeiro de 32 mi-
lhões de euros, porque (exceção da VL9) só existe 
para liquidar um passivo recente da gestão socialis-
ta municipal, contraído nos dois últimos anos.
Os Vereadores do PSD
Firmino Pereira
Elísio Pinto
Vila Nova de Gaia, 7 de Janeiro de 2016”
A Sr.ª Vereadora Eng.ª Mercês Ferreira disse 
que, relativamente ao presente ponto não vai votar 
contra, porque entende ser um instrumento que o 
município tem para se munir de meios para ultra-
passar a situação financeira, que está espelhada 
no estudo fundamentado entregue aos Srs. Verea-
dores. No entanto, no que diz respeito às medidas 
propostas para a execução deste plano, disse estar 
apenas contra a medida que assenta na redução 
de colaboradores e de pessoal, no universo muni-
cipal global. Que aparentemente também não lhe 
parece que esteja explícito que vá haver despedi-
mentos, no entanto, essa medida não lhe parece 
que seja necessária, porque o município de Vila 
Nova de Gaia é um município com menor rácio de 
pessoal face à população que serve. Disse que as 
despesas em 2015 são apenas 28% das despesas 
totais do município com pessoal e 44% das receitas 
próprias, ou seja, o panorama indicador patente no 
documento, dá margem de manobra para não se 
recorrer a despedimentos.
O Sr. Presidente relativamente à questão do pes-
soal, disse que não consta no documento de sane-
amento financeiro nenhuma proposta de rescisões 
na Câmara Municipal. Que existe uma projeção de 
redução de 121 trabalhadores no prazo de 14 anos, 
numa média anual de cerca de 8 pessoas. Disse 
que em aposentações existe muito mais do que 
isso e a questão de despedimentos não se coloca 
na Câmara, mas não tem a certeza relativamente 
às empresas municipais, sobretudo relativamente 
a casos de contratos a termo ou de prestações de 
serviços ou de funções que tenham sido esvazia-
das, que possam dar margem para que a empre-
sa, com a redução do contrato programa celebrado 
com a Câmara Municipal, possa ver a sua própria 
situação reestruturada. Disse que recentemente o 
município teve essa exigência parcialmente feita às 
Águas de Gaia, a propósito da renegociação do seu 
próprio passivo, porque se reconhece que nas em-
presas municipais houve um excesso suplementar 
de funcionários, muito deles de cariz político. Que 

neste plano, não está assumida nenhuma rescisão 
de contratos de trabalho na Câmara Municipal e 
está convencido que os 121 trabalhadores referi-
dos, serão ultrapassados no final dos 14 anos. Que 
ao invés, é também bom lembrar que está previsto 
recrutamento para setores estratégicos, nomeada-
mente, proteção civil, educação e alguns serviços 
que decorrerão da própria evolução da relação do 
poder central e do poder local, nomeadamente con-
tratos programa e descentralização de competên-
cias. No que diz respeito à Câmara Municipal, julga 
que o voto da Sr.ª Vereadora e a sua salvaguarda, 
está totalmente garantida sem nenhuma margem 
de dúvidas.
O Sr. Vereador Dr. Delfim de Sousa agradeceu 
a informação relativamente aos funcionários, a qual 
está bem esclarecida no ponto 4, no capítulo Eco-
nomia/Redução de Despesa, nas páginas 59/60, 
dando resposta à falsa notícia que saiu publicada 
nos jornais. Disse concordar com o texto do Sr. 
Presidente e que, desde janeiro 2014, esteve si-
lenciado até ao presente, depois de ter tido uma 
troca de palavras com o anterior Presidente de Câ-
mara. Que em política é preciso ter razão antes do 
tempo e, segundo uma frase de Fernando Távora, 
que passou a citar: “a posição do percursor é útil e 
aceitável, na medida em que o futuro comprove a 
sua verdade, pois, do modo geral, o percursor só é 
reconhecido como tal, quando o tempo dá garantia 
de que as suas ideias ou as suas formas têm real-
mente significado”. Que o anterior Presidente e face 
aos números que pessoalmente apresentou, disse 
tratar-se de um passivo consolidado, ou seja, um 
somatório de todos os passivos: Câmara, empre-
sas municipais e dívida de curto prazo, inferior a 
250 milhões de euros. Que, na altura, pessoalmen-
te apontou um número de 297 milhões de euros 
e que, em 31/12/2014, este Executivo reduziu a 
dívida em 107 milhões de euros e em 31/12/2015 
a Câmara Municipal tinha 193 milhões de euros. 
Que em 1998 fez parte do Executivo que quando 
chegou à Câmara não tinha dívidas, as quais es-
tavam consolidadas, pelo que, se desenvolveu um 
projeto e que ainda hoje existem medidas desse 
primeiro mandato por concretizar. Disse que os 
números hoje espelham uma realidade objetiva e 
não é fácil um Presidente da Câmara vir com ideias 
dedicadas a Gaia e deparar-se com tamanha e co-
lossal situação financeira preocupante, que levou 
ao impasse de muitos projetos que pretendia e que 
pretende concretizar. Disse que no nosso País, os 
responsáveis pelas dívidas nunca são responsabili-
zados, é o povo que paga as dívidas dos bancos e 
qualquer tipo de desvario da Administração Pública. 
Que não é fácil ter razão antes do tempo, é preci-
so ter convicção fundada em valores e não ceder 
a tentações de facilidades vazias de conteúdo e a 
política só pode ser vivida com a verdade e não se 
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exerce com demagogia barata, simplesmente para 
cativar simpatias. Disse que os eleitores desejam 
políticos capazes de afirmarem um projeto válido 
para a comunidade.
O Sr. Vereador Firmino Pereira disse ter hoje 
a sensação de que se pudessem voltar dois anos 
atrás, a conduta política em termos de afirmação 
da atual gestão do PS, teria sido diferente. Que no 
último ano e oito meses, depois da quebra da rela-
ção pessoal entre o atual Presidente e o ex- Presi-
dente, só se tem falado em Gaia, de uma forma ex-
cessiva e fastidiosa, da dívida que foi herança deste 
município. Que não há sessão nenhuma onde não 
seja feita esta discussão, no sentido de realçar as 
dificuldades da atual maioria em executar os seus 
projetos, fruto da dívida herdada do anterior exe-
cutivo. Que entende que essa análise, os Gaienses 
já a fizeram no passado e irão fazê-lo daqui a dois 
anos. Disse que o PSD e o CDS-PP, numa coliga-
ção em 1997, venceram as eleições autárquicas em 
Gaia e estiveram 16 anos no exercício de funções, 
com quatro maiorias absolutas, a última delas com 
62% dos votos, fruto daquilo que é a inteligência 
dos eleitores, porque viram que o seu município 
progrediu, evoluiu e contraditou aquilo que era pas-
sado em termos de gestão autárquica, nomeada-
mente, aquilo que era a herança de gestão do PS 
neste concelho. Disse que nas últimas eleições au-
tárquicas de 2013, não retira o mérito à vitória do 
atual Presidente da Câmara, mas se for feita uma 
conjugação dos resultados eleitorais, o Movimento 
Independente Juntos por Gaia e a coligação Gaia na 
Frente, tiveram mais votos que o PS, fruto de uma 
divisão que aconteceu, respeitável e que os eleito-
res responderam de forma incisiva a essa divisão. 
Disse que o Sr. Presidente da Câmara é o Presidente 
eleito com 36% de votos expressos dos gaienses e 
durante a pré-campanha eleitoral, afirmou-se como 
um herdeiro daquilo que o Dr. Luís Filipe Menezes 
tinha feito em Gaia e foi Vereador da oposição na 
Câmara durante 4 anos, por onde passaram os re-
latórios de gerência; os orçamentos e onde foram 
tomadas um conjunto de decisões que implicavam 
despesas, nomeadamente, em obras e outras ações 
que a Câmara na altura decidiu. Que 90% dessas 
deliberações foram tomadas por unanimidade, pelo 
que, não é de estranhar o desconhecimento daquilo 
que era a realidade em 2013 da Câmara. Que os 
gaienses ainda hoje se dividem sobre aquilo que foi 
uma gestão virtuosa, e que pode ser criticável num 
ou outro aspeto, mas que de facto elevou Gaia a 
patamares de desenvolvimento, de qualidade e de 
autoestima que nunca tinha tido até 1997. Disse 
que Vila Nova de Gaia, nesses 16 anos, foi um dos 
municípios liderantes daquilo que foi o crescimen-
to sustentável e o desenvolvimento sustentável em 
termos de autarquias no País. Disse pretender ter 
acesso à intervenção escrita do Sr. Presidente, por-

que a seu tempo irá prestar o seu contributo de 
esclarecimento sobre imprecisões referidas e que 
devem ser esclarecidas. Relativamente ao despedi-
mento de trabalhadores, disse não estar preocupa-
do com os trabalhadores da CMG, porque aqueles 
que forem aposentados são em número suficiente 
para que não exista a necessidade de proceder à 
redução de efetivos, mas, em relação às empresas 
municipais, nomeadamente à Gaiurb, aquilo que 
existe a correr é que existirão despedimentos à bo-
leia desta proposta de saneamento financeiro. Que 
acredita que podem não ser verdadeiras estas afir-
mações que lhe chegaram aos ouvidos, mas gosta-
ria de obter esclarecimentos sobre as mesmas.
O Sr. Presidente relativamente às reuniões de Câ-
mara, disse que 90% dos assuntos presentes para 
aprovação, os Vereadores da oposição votaram a 
favor, tal e qual como no passado, porque o tipo 
de reuniões de Câmara, são reuniões em que assu-
mindo assuntos que são eminentemente técnicos, 
por vezes votados em grupos de 20 pontos. Que 
a questão está nos outros 10%, entre os quais o 
PS votou contra o relatório da Gaianima, enquanto 
lhe foi sonegado durante cerca de 3 anos o mapa 
de pessoal da Gaianima por razões de ocultação 
de vínculos contratuais existentes e o Sr. Vereador 
sabe bem do que pessoalmente fala e participou 
nessa ocultação. Que é nesses 10% que se faz a 
diferença e ainda hoje tem alguma dificuldade em 
explicar como é que é possível que na política por-
tuguesa alguém diga que o que está para trás tinha 
coisas muito positivas e percebe que, no modelo 
da velha política, se acha estranho que alguém se 
intitule como herdeiro do passado. Que neste texto 
reconheceu que uma parte da dívida é uma dívida 
virtuosa, mas isto não lhe impede de reconhecer 
todos os problemas que estão envolvidos e é por 
ter capacidade de fazer essa diferença entre uma 
gestão que tem coisas positivas e negativas. Disse 
ser intolerável a resposta dada a um programa de 
saneamento financeiro que hoje é apresentado e 
que só não é drasticamente pior, porque se andou 
estes dois anos a penar, sem quadro comunitário 
e a pagar dívidas em vez de fazer investimento, 
porque não havia margem para o fazer, fruto de 
uma lei dos compromissos errada que o Governo 
do PSD aprovou e que vai ser alterada. Disse ficar 
indignado que o Sr. Vereador refira não fazer senti-
do que este saneamento financeiro inclua dívida de 
tesouraria, porque ela foi basicamente gerada no 
atual mandato, o que o Sr. Vereador está a referir 
é que o Município pode dar-se ao luxo de cair no 
FAM quando cair a dívida da CIMPOR e isto não é 
uma questão política, não é uma questão de ataque 
visceral, isto é um profundo desconhecimento que 
pessoalmente tentou obviar aos Srs. Vereadores, 
fazendo uma reunião com o auditor que fez este 
trabalho, para todas as dúvidas serem esclareci-
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das. Que se o Sr. Vereador quiser assumir que está 
disponível para participar nessa sua votação con-
tra pela razão que invoca, sabendo que daqui a 15 
dias, com a dívida da CIMPOR a Câmara Municipal 
cai no FAM, então reformula a proposta e retira a 
dívida de tesouraria e vai-se a um saneamento fi-
nanceiro exclusivamente com a VL9, mas quando 
cair a dívida da CIMPOR, o Sr. Vereador vai ter de 
publicar uma página no jornal, assumindo a res-
ponsabilidade por levar o Município ao Fundo de 
Apoio Municipal. Disse que se a Câmara Municipal 
limpar a tesouraria com este saneamento financei-
ro, o que se está a fazer é ganhar “almofada” que 
a Câmara Municipal necessita para, no caso de cair 
a verba da CIMPOR, a Câmara Municipal tenha a 
capacidade de amortecimento.
O Sr. Vereador Dr. Guilherme Aguiar disse que 
se está a discutir uma proposta concreta e bem 
fundamentada relativamente à situação financeira 
do município. Que sabendo que a situação financei-
ra da Câmara é aquela que aqui se encontra espe-
lhada, nomeadamente, a situação da dívida a curto 
prazo, a dívida que engloba a ação judicial da VL9 e 
a dívida de tesouraria que atualmente já se venceu 
e que é exigível, nessa perspetiva é uma questão 
de inteligência, porque o plano de saneamento fi-
nanceiro é um plano que vai acarretar dificuldades 
no futuro, se for cumprido e se for aprovado pelo 
Tribunal de Contas e, por isso, é preferível atirar 
alguma da dívida que é da dívida de curto prazo 
para médio e longo prazo, porque isso irá facilitar 
a racionalização da despesa corrente e de capital. 
Que se a situação financeira do Município foi de-
corrente do comportamento incorreto, irregular ou 
que violou preceitos legais por parte de alguns dos 
seus autarcas, que haja responsabilidades e que 
ninguém se exima delas. Disse não concordar com 
a proposta do Sr. Vereador Firmino Pereira, porque 
esta dívida de curto prazo deverá ser englobada, 
porque independentemente da decisão da CIMPOR 
ser incluída, continuava-se a aperfilhar exatamente 
o mesmo princípio, que a dívida a curto prazo deve-
ria ser saneada. Disse que o plano de saneamento 
financeiro propõe determinadas medidas e quando 
se fala na redução e racionalização das despesas 
correntes e de capital, na otimização da receita 
própria, na fixação gradual dos preços cobrados 
pelo município, no aperfeiçoamento dos processos 
de controlo sobre factos suscetíveis de gerarem a 
cobrança de taxa e de mais medidas, é uma pro-
posta global e por isso acha não ser correto e até 
uma atitude de hipócrita vir dizer que se gosta mui-
to de uma medida e se gosta menos de outra. Disse 
que se alguma medida que está proposta, não for 
do acordo de alguém, esse alguém deve dizê-lo e 
propor uma alternativa.
A Sr.ª Vereadora Dr.ª Cândida Oliveira enten-
de que todos estão presentes para votar um plano 

de saneamento financeiro, que é uma inevitabili-
dade que resulta de um estudo financeiro e de um 
levantamento da situação financeira da Câmara e, 
em função disso, vai tentar suprir as dificuldades. 
Relativamente ao plano de saneamento financeiro, 
e na sua opinião, ou se vota ou não, porque não há 
votos com condições. Que se trata de um plano de 
saneamento financeiro que vai necessitar da apro-
vação do Tribunal de Contas e a gestão da Câmara 
não tem outra alternativa a não ser cumprir com as 
condições impostas.
Deliberação: Deliberado por maioria, por 8 votos a 
favor e 2 votos contra dos Senhores Vereadores Fir-
mino Jorge Anjos Pereira e Dr. Elísio Ferreira Pinto, 
aprovar a proposta de Plano de Saneamento Finan-
ceiro e estudo fundamentado da situação financeira 
do Município nos exercícios de 2011 a 2015, nos 
termos do nº 3 do Art.º 59º da Lei nº 73/2013 de 
3 de setembro.
Declaração de Voto da Sr.ª Vereadora Engª 
Mercês Ferreira
Proposta de Plano de Saneamento Financeiro 
Analisando a proposta hoje submetida à Câmara 
Municipal no seu ponto 1, votarei a favor da mes-
ma, na medida em se trata de um instrumento de 
gestão que Sr. Presidente propõe face à atual situa-
ção financeira espelhada no Estudo Fundamentado 
que nos foi entregue, no entanto e no que respeita 
às medidas propostas para a execução deste Pla-
no, sou contra a redução de colaboradores/pessoal 
do Universo Municipal (incluindo empresas munici-
pais), tendo em atenção as seguintes premissas:
1. O Município de Vila Nova de Gaia é dos Municí-
pios do País com menor rácio de pessoal afeto ao 
seu universo face à população que tem de servir;
2. Por exemplo as despesas com pessoal da Câ-
mara (pag.22) correspondem a 28% das receitas 
totais do Município, e 44% das receitas próprias do 
Município, que foram superiores a 63% das receitas 
totais em 2015, revelando a capacidade de susten-
tabilidade financeira que este Município tem; 
3. Face a este pressuposto, não me parece que pe-
rante a atual conjuntura de desemprego do país 
seja necessário adotar a medida de redução de 
pessoal, mas sim a sua adaptação às novas compe-
tências que forem exigidas, principalmente quando 
se se tratar de pessoal do universo do setor empre-
sarial local, que não tem um contributo neste mo-
mento relevante para a divida total do Município;
4. Não temos pessoal em excesso, teremos sim má 
distribuição do mesmo e necessidade de adaptar 
as suas competências a novas realidades a que o 
Município tem de responder;
5. As empresas municipais só relevam para o endi-
vidamento líquido total do Município, se estivessem 
desequilibradas, o que não se verifica, pelo que não 
me parece justo que estas tenham que optar por 
diminuir os seus recursos humanos por este moti-
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vo;  
6. Faça-se um ajustamento da gestão via aumento 
de receitas ou diminuição de outras despesas cor-
rentes;
7. Não faz sentido na conjuntura atual, andar a efe-
tuar diminuição de impostos aos cidadãos, supor-
tada em redução de pessoal do universo municipal, 
que não seja pela via da aposentação;
Assim, voto a favor da proposta agora apre-
sentada, voto este condicionado à não aplica-
ção da medida de redução de pessoal, a não 
ser por via de aposentações, por considerar 
que não existe fundamentação para tal e con-
siderar socialmente inadequado.
Vila Nova de Gaia, 08 de janeiro de 2016
A Vereadora do PSD
Mercês Ferreira”
1.2. Autorização para abertura de consulta a insti-
tuições financeiras visando a obtenção de propos-
tas para contratação de empréstimo de saneamen-
to financeiro nos termos do n.º 1 do art.º 58.º da 
Lei n.º 73/2013, de 03 de setembro, tendo em vis-
ta a reprogramação de dívida até ao limite de 31 
772 095,78 €
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 05.01.2016”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 8 votos 
a favor e 2 votos contra dos Senhores Vereado-
res Firmino Jorge Anjos Pereira e Dr. Elísio Ferreira 
Pinto, autorizar a abertura de consulta a institui-
ções financeiras visando a obtenção de propostas 
para contratação de empréstimo de saneamento 
financeiro nos termos do n.º 1 do art.º 58.º da Lei 
n.º 73/2013, de 03 de setembro, tendo em vista a 
reprogramação de dívida até ao limite de 31 772 
095,78 €.
MINUTA DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO A CE-
LEBRAR ENTRE F-47 – INVESTIMENTOS IMOBILIÁ-
RIOS, LDA E O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA 
– INSTALAÇÃO DE UM PARQUE DE ESTACIONA-
MENTO, UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MAFAMUDE E 
VILAR DO PARAÍSO
EDOC/2015/58247
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 2, apenas 
no original. 
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 29.12.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a minuta de Contrato de Arrendamento para fins 
não habitacionais a celebrar entre F-47 – Investi-
mentos Imobiliários Ld.ª e o Município de Vila Nova 
de Gaia, para a instalação de um parque de es-
tacionamento privado do Município no imóvel sito 
na Rua 14 de Outubro nº 435 a 513, na União das 
freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso, nos ter-
mos informados.
PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO / PER-
CENTAGEM DE BILHETEIRA EM PARCERIA –AMS – 
ASSOCIAÇÃO MUSICAL SINFONIETTA

EDOC/2015/61629
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 3, apenas 
no original. 
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 29.12.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a atribuição de um subsídio no valor de 124,51 € à 
AMS – Associação Musical Sinfonietta, nos termos 
da Informação nº 89/2015 de 15.12.2015, do Pe-
louro da Cultura.
PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À UNIÃO 
DE FREGUESIAS DE SANTA MARINHA E AFURADA – 
APOIO ÀS FESTAS DE S. PEDRO DA AFURADA 2016
EDOC/2015/61616
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 4, apenas 
no original. 
Despacho do Sr. Presidente: “Autorizo. À DMAF, 
para cabimentar. À Câmara, para ratificação. 
29.12.2015.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, ratificar 
o despacho do Sr. Presidente datado de 29.12.2015 
que aprovou a atribuição de um subsídio, no mon-
tante de 15.000,00 € (quinze mil euros), para apoio 
à realização, em 2016, das Festas de S. Pedro da 
Afurada, nos termos propostos.
PROPOSTA DE PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE O 
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A UNIVERSI-
DADE DO PORTO 
EDOC/2015/59459
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 5, apenas 
no original. 
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
04.01.2016.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Protocolo de Colaboração a celebrar entre o Muni-
cípio de Vila Nova de Gaia e a Universidade do Por-
to/Faculdade de Ciências da Universidade do Porto.
PROCESSO DISCIPLINAR INSTAURADO AO TRABA-
LHADOR AUGUSTO MANUEL MAGALHÃES SANTOS 
- RELATÓRIO FINAL
EDOC/2016/53
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 6, apenas 
no original. 
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara para co-
nhecimento. 04.01.2016”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA - RETOR-
NO DE INFORMAÇÃO PERSONALIZADA AOS MUNI-
CÍPIOS
EDOC/2015/62672
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 7, apenas 
no original. 
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara para co-
nhecimento. 04.01.2016”
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Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS
AÇÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL INSTAURADA 
CONTRA O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA POR 
EDUARDO ZACARIAS MOREIRA FERREIRA SOARES 
A TRAMITAR PELO PROCESSO Nº 575/11.9BEPRT, 
DA UNIDADE ORGÂNICA 2 DO TRIBUNAL ADMI-
NISTRATIVO E FISCAL DO PORTO
EDOC/2015/56649
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 8, apenas 
no original. 
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 21.12.2015”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PROCESSO MOVIDO POR MARCELINO DOS SAN-
TOS PEREIRA CONTRA A CÂMARA MUNICIPAL DE 
VILA NOVA DE GAIA E OUTROS – PROCESSO Nº 
4412/15.7T8VNG
EDOC/2015/62592
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 9, apenas 
no original. 
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 04.01.2016”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.

GAIURB
PEDIDO DE INFORMAÇÃO SIMPLES SOLICITADO 
PELO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO NOVA GAIA - 
PROCESSO 4793/14 - PI, UNIÃO DAS FREGUESIAS 
DE MAFAMUDE E VILAR DO PARAÍSO – PROTOCOLO
EDOC/2016/239
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 10, apenas 
no original. 
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
04.01.2016.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Protocolo de Acordo de Cooperação a celebrar en-
tre o Município de Vila Nova de Gaia e o Condomínio 
do Edifício Nova Gaia I, tendo em vista a gestão do 
espaço pertencente ao domínio público municipal 
do acesso ao nº 755 do edifício sito na Avenida 
da República, freguesia de Mafamude, bem como o 
respetivo controlo de acesso e vigilância, nos ter-
mos informados.

DIVERSOS
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO – INSTITUTO PIA-
GET
EDOC/2015/54618
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 11, apenas 
no original. 
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
05.01.2016.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Protocolo para a formação em contexto de tra-

balho a celebrar entre o Município de Vila Nova de 
Gaia e o instituto Piaget – Cooperativa para o De-
senvolvimento Humano, Integral e Ecológico, nos 
termos protocolados.
Foi presente o RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 12, 
apenas no original.
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
E nada mais havendo a tratar, quando eram 19 ho-
ras e 30 minutos, o Senhor Presidente declarou en-
cerrada a reunião, da qual se elaborou a presente 
ata aprovada, por unanimidade, nos termos do dis-
posto no nº 1 do art.º 34.º do CPA, e no nº. 1 do 
art.º 57º. da Lei nº. 75/2013, de 12 de Setembro, 
bem como do n.º 1 do art.º 11.º do Regimento da 
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, aprovado 
pelo Executivo na sua reunião de 2013.10.25.
E eu, Manuela Fernanda da Rocha Garrido, Diretora 
Municipal de Administração e Finanças e Secretária 
da presente reunião, a subscrevi.
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vitor Rodrigues)

A.2. ATA N.º 02
REUNIÃO PÚBLICA DA CÂMARA REALIZADA NOS 
PAÇOS DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA EM 
18 DE JANEIRO DE 2016
PRESENTES:
- O Senhor Vereador, Firmino Jorge Anjos Pereira;
- O Senhor Vice-Presidente Eng.º Patrocínio Miguel 
Vieira de Azevedo;
- A Senhora Vereadora Dr.ª Maria Elisa Vieira da 
Silva 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
AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS NOS TERMOS DA ALÍ-
NEA C) DO ARTº. 39 DA LEI Nº. 75/2013 DE 12 DE 
SETEMBRO: 
- Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo 
Vítor de Almeida Rodrigues e o Senhor Vereador Dr. 
José Guilherme Saraiva de Oliveira Aguiar.
PRESIDIU À REUNIÃO: 
- O Senhor Vice-Presidente Eng.º Patrocínio Miguel 
Vieira de Azevedo. 
SECRETARIOU A REUNIÃO: 
- A Senhora Diretora de Administração e Finanças, 
Dra. Manuela Garrido.
HORA DA ABERTURA: 17 horas e 10 minutos.
HORA DE ENCERRAMENTO: 18 horas e 50 minutos.
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PRESIDÊNCIA/VEREAÇÃO
APROVAÇÃO DEFINITIVA DA ATA Nº 27 DA REU-
NIÃO DE CÂMARA REALIZADA EM 28 DE DEZEM-
BRO DE 2015 (PÚBLICA)
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 1, apenas 
no original.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
definitivamente a ata nº 27 (pública) da reunião de 
Câmara realizada no dia 28 de dezembro de 2015.
FINANCIAMENTO BANCÁRIO DE LONGO PRAZO NO 
MONTANTE DE 49 MILHÕES EUROS
EDOC/2016/179
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 2, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara, para co-
nhecimento. 11.01.2016”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
O Senhor Vereador Dr. Delfim Manuel Magalhães de 
Sousa ausentou-se da reunião.
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR EN-
TRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A AS-
SOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE VILA 
NOVA DE GAIA PARA A PROMOÇÃO DO DESENVOL-
VIMENTO, DA GESTÃO, MANUTENÇÃO E DIVULGA-
ÇÃO DO PATRIMÓNIO CULTURAL E PAISAGÍSTICO 
DE VILA NOVA DE GAIA
EDOC/2016/700
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 3, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
07.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o protocolo de colaboração a celebrar entre o muni-
cípio de Vila Nova de Gaia e a Associação Comercial 
e Industrial de Vila Nova de Gaia, para a promoção 
do desenvolvimento, da gestão, manutenção e di-
vulgação do património cultural e paisagístico de 
Vila Nova de Gaia, nos termos da Informação data-
da de 2016/01/04 do Sr. Vice-Presidente.
O Senhor Vereador Dr. Delfim Manuel Magalhães de 
Sousa reentrou na reunião.
ACORDO DE PARCERIA CELEBRADO ENTRE A ÁREA 
METROPOLITANA DO PORTO, CÂMARAS MUNICI-
PAIS DE: AROUCA, ESPINHO, GONDOMAR, MAIA, 
MATOSINHOS, OLIVEIRA DE AZEMÉIS, PAREDES, 
PORTO, PÓVOA DE VARZIM, SÃO JOÃO DA MADEI-
RA, SANTA MARIA DA FEIRA, SANTO TIRSO, TRO-
FA, VALE DE CAMBRA, VALONGO, VILA DO CONDE, 
VILA NOVA DE GAIA E A UNIVERSIDADE CATÓLICA 
PORTUGUESA – CENTRO REGIONAL DE EXCELÊN-
CIA EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SUS-
TENTÁVEL DA ÁREA METROPOLITANA DO PORTO 
(CRE PORTO)
EDOC/2016/1900
Foi presente o documento referido em epígrafe que 

se anexa no final por fotocópia sob o nº 4, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
11.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a revisão ao acordo de parceria celebrado entre a 
Área Metropolitana do Porto, diversas Câmaras, a 
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia e o Centro 
Regional de Excelência Educação para o Desenvol-
vimento sustentável da Área Metropolitana do Por-
to a 20 de Abril de 2009, nos termos apresentados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS POR INTERRUPÇÃO 
DE TRÂNSITO DEVIDO À REALIZAÇÃO DE EVENTO 
“1ª CORRIDA DOS REIS”, SOLICITADO PELA JUNTA 
DE FREGUESIA DE OLIVEIRA DE DOURO
EDOC/2015/61050
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 5, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
07.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxas por interrupção 
de trânsito devido à realização de evento “1ª Corri-
da dos Reis”, solicitado pela Junta de Freguesia de 
Oliveira do Douro, nos termos informados.

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS
OPOSIÇÃO A PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 
338/12.4BEPRT INTENTADO POR ANTÓNIO PACHE-
CO ALVES DA COSTA CONTRA A CÂMARA MUNICI-
PAL DE VILA NOVA DE GAIA – INF.013/C
EDOC/2016/1384
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 6, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
11.01.2016”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
OPOSIÇÃO A PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 
1651/10.0BEPRT INTENTADO POR ANTÓNIO PA-
CHECO ALVES DA COSTA CONTRA A CÂMARA MU-
NICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA – INF.014/C
EDOC/2016/1398
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 7, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
11.01.2016”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS

PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATU-
RAS MUNICIPAIS PARA DESLOCAÇÃO A VIANA NOS 
DIAS 19, 26 E 29 DE DEZEMBRO DE 2015, SOLICI-
TADO PELO SPORTING CLUBE DE ARCOZELO
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EDOC/2015/61427
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 8, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
12.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas devidas 
pela utilização de viaturas municipais, para deslo-
cação a Viana nos dias 19, 26 e 29 de dezembro de 
2015, solicitado pelo Sporting Clube de Arcozelo, 
nos termos da Informação INT-CMVNG/2015/33459 
de 18.12.2015.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS PARA DESLOCAÇÃO AO ESTORIL NO 
DIA 03 DE JANEIRO DE 2016, SOLICITADO PELO 
SPORTING CLUBE DRAGÕES SANDINENSES
EDOC/2015/63137
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 9, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
12.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas devidas 
pela utilização de viaturas municipais, para deslo-
cação ao Estoril no dia 03 de janeiro de 2016, soli-
citado pelo Sport Clube Dragões Sandinenses, nos 
termos da Informação INT-CMVNG/2015/34273 de 
30.12.2015.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS PARA DESLOCAÇÃO A ALPENDURADA 
NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2016, SOLICITADO 
PELO VILA FUTEBOL CLUBE
EDOC/2015/63171
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 10, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
12.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas devidas 
pela utilização de viaturas municipais, para deslo-
cação a Alpendurada no dia 03 de janeiro de 2016, 
solicitado pelo Vila Futebol Clube, nos termos da In-
formação INT-CMVNG/2015/34291 de 30.12.2015.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS PARA DESLOCAÇÃO NO ÂMBITO DO 
Xº TORNEIO INTERNACIONAL COLGAIA TOP NA-
TAL’15 NOS DIAS 17,18,19 E 20 DE DEZEMBRO DE 
2015, SOLICITADO PELO COLÉGIO DE GAIA
EDOC/2015/62503
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 11, apenas 
no original.

Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
12.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas devidas 
pela utilização de viaturas municipais, para deslo-
cação no âmbito do Xº Torneio Internacional Col-
gaia Top Natal’15, nos dias 17, 18 e 19 de dezem-
bro de 2015, solicitado pelo Colégio de Gaia, nos 
termos da Informação INT-CMVNG/2015/34090 de 
17.12.2015.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS PARA DESLOCAÇÃO A AVEIRO NO DIA 
09 DE JANEIRO DE 2016, SOLICITADO PELO FUTE-
BOL CLUBE DE GAIA
EDOC/2016/1386
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 12, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
12.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas devidas 
pela utilização de viaturas municipais, para deslo-
cação a Aveiro no dia 09 de janeiro de 2016, soli-
citado pelo Futebol Clube de Gaia, nos termos da 
Informação INT-CMVNG/2016/886 de 08.01.2016.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATU-
RAS MUNICIPAIS PARA DESLOCAÇÃO A CALDAS 
DA RAINHA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2016, SO-
LICITADO PELO CLUBE ATLÂNTICO DA MADALENA
EDOC/2016/1381
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 13, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
12.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas devidas 
pela utilização de viaturas municipais, para deslo-
cação a Caldas da Rainha no dia 09 de janeiro de 
2016, solicitado pelo Clube Atlântico da Madalena, 
nos termos da Informação INT-CMVNG/2016/884 
de 08.01.2016.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS PARA DESLOCAÇÃO A GONDOMAR NO 
DIA 09 DE JANEIRO DE 2016, SOLICITADO PELO 
CENTRO DE RECREIO POPULAR DE S. FÉLIX DA 
MARINHA
EDOC/2016/1393
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 14, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
12.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
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var a dispensa total de pagamento de taxas de-
vidas pela utilização de viaturas municipais, para 
deslocação a Gondomar no dia 09 de janeiro de 
2016, solicitado pelo centro de Recreio Popular de 
S. Félix da Marinha, nos termos da Informação INT-
-CMVNG/2016/890 de 08.01.2016.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAS 
E ESPAÇOS PÚBLICOS

RETIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 28 
DE DEZEMBRO DE 2015 RELATIVA AO PEDIDO DE 
DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS DE 1 PARA 
38 LUGARES DE ESTACIONAMENTO PRIVATIVO NA 
RUA DELFIM DE LIMA, SOLICITADO PELO AGRUPA-
MENTO DE ESCOLAS DE CANELAS 
EDOC/2015/60144
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 15, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
17.12.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, retificar 
a deliberação de Câmara de 28 de dezembro de 
2015 relativa ao pedido de dispensa de pagamen-
to de taxa de 1 lugar de estacionamento privati-
vo, para 38 lugares de estacionamento privativo na 
Rua Delfim de Lima, solicitado pelo Agrupamento 
de Escolas de Canelas, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL DE PAGAMENTO DE 
TAXAS RELATIVAS AO LICENCIAMENTO DE UM LU-
GAR DE ESTACIONAMENTO PRIVATIVO PARA O ANO 
DE 2016, SOLICITADO PELO JORNAL “O GAIENSE”
EDOC/2014/56968
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 16, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
29.12.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de dispensa total de pagamento de taxas 
relativas ao licenciamento de um lugar de estacio-
namento privativo para o ano de 2016, solicitado 
pelo Jornal “O Gaiense”, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL DE PAGAMENTO DE 
TAXAS RELATIVAS AO LICENCIAMENTO DE DOIS 
LUGARES DE ESTACIONAMENTO PRIVATIVO PARA 
O ANO DE 2016, SOLICITADO PELA “CERCIGAIA”- 
COOPERATIVA EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO DE CI-
DADÃOS INADAPTADOS DE GAIA
EDOC/2014/56707
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 17, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
29.12.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de dispensa total de pagamento de taxas 
relativas ao licenciamento de dois lugares de esta-

cionamento privativo para o ano de 2016, solicitado 
pela Cercigaia – Cooperativa Educação e Reabilita-
ção de Cidadãos Inadaptados de Gaia, nos termos 
informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL DE PAGAMENTO DE 
TAXAS RELATIVAS AO LICENCIAMENTO DE UM 
LUGAR DE ESTACIONAMENTO PRIVATIVO PARA 
O ANO DE 2016, SOLICITADO PELA FÁBRICA DA 
IGREJA PAROQUIAL DE VALADARES
EDOC/2014/56745
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 18, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
29.12.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de dispensa total de pagamento de taxas 
relativas ao licenciamento de um lugar de estacio-
namento privativo para o ano de 2016, solicitado 
pela Fábrica da Igreja Paroquial de Valadares, nos 
termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL DE PAGAMENTO DE 
TAXAS RELATIVAS AO LICENCIAMENTO DE OITO 
LUGARES DE ESTACIONAMENTO PRIVATIVO PARA 
O ANO DE 2016, SOLICITADO PELO TRIBUNAL JU-
DICIAL DE VILA NOVA DE GAIA
EDOC/2014/56986
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 19, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
29.12.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de dispensa total de pagamento de taxas 
relativas ao licenciamento de oito lugares de esta-
cionamento privativo para o ano de 2016, solicitado 
pelo Tribunal Judicial de Vila Nova de Gaia, nos ter-
mos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL DE PAGAMENTO DE 
TAXAS RELATIVAS AO LICENCIAMENTO DE DOIS 
LUGARES DE ESTACIONAMENTO PRIVATIVO PARA 
O ANO DE 2016, SOLICITADO POR ARS NORTE – 
CENTRO DE SAÚDE SOARES DOS REIS – OLIVEIRA 
DO DOURO
EDOC/2014/56697
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 20, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
04.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de dispensa total de pagamento de taxas 
relativas ao licenciamento de dois lugares de esta-
cionamento privativo para o ano de 2016, solicitado 
pela ARS Norte – Centro de Saúde Soares dos Reis, 
nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL DE PAGAMENTO DE 
TAXAS RELATIVAS AO LICENCIAMENTO DE UM LU-
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GAR DE ESTACIONAMENTO PRIVATIVO PARA O ANO 
DE 2016, SOLICITADO POR IGREJA PAROQUIAL DE 
SÃO FÉLIX DA MARINHA
EDOC/2014/56743
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 21, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
04.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de dispensa total de pagamento de taxas 
relativas ao licenciamento de um lugar de estacio-
namento privativo para o ano de 2016, solicitado 
pela Igreja Paroquial de São Félix da Marinha, nos 
termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL DE PAGAMENTO DE 
TAXAS RELATIVAS AO LICENCIAMENTO DE UM 
LUGAR DE ESTACIONAMENTO PRIVATIVO PARA O 
ANO DE 2016, SOLICITADO PELA PARÓQUIA DE 
CANIDELO (CAPELA DE S. PEDRO) – RUA DO CA-
LISTO, FREGUESIA DE CANIDELO
EDOC/2014/56730
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 22, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
04.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de dispensa total de pagamento de taxas 
relativas ao licenciamento de um lugar de estacio-
namento privativo para o ano de 2016, solicitado 
pela Paróquia de Canidelo (Capela de S. Pedro), 
Rua do Calisto, freguesia de Canidelo, nos termos 
informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL DE PAGAMENTO DE 
TAXAS RELATIVAS AO LICENCIAMENTO DE DOIS 
LUGARES DE ESTACIONAMENTO PRIVATIVO PARA 
O ANO DE 2016, SOLICITADO PELO JARDIM INFAN-
TIL NOSSA SENHORA DO PILAR
EDOC/2014/56752
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 23, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
04.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de dispensa total de pagamento de taxas 
relativas ao licenciamento de dois lugares de esta-
cionamento privativo para o ano de 2016, solicita-
do pelo Jardim Infantil Nossa Senhora do Pilar, nos 
termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL DE PAGAMENTO DE 
TAXAS RELATIVAS AO LICENCIAMENTO DE UM 
LUGAR DE ESTACIONAMENTO PRIVATIVO PARA O 
ANO DE 2016, SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO 
NACIONAL DE COMBATE À POBREZA – RUA CON-
SELHEIRO VELOSO DA CRUZ, SANTA MARINHA
EDOC/2014/56682

Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 24, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
04.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de dispensa total de pagamento de taxas 
relativas ao licenciamento de um lugar de estacio-
namento privativo para o ano de 2016, solicitado 
pela Associação Nacional de Combate à Pobreza, 
Rua Conselheiro Veloso da Cruz, Santa Marinha, 
nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL DE PAGAMENTO DE 
TAXAS RELATIVAS AO LICENCIAMENTO DE UM LU-
GAR DE ESTACIONAMENTO PRIVATIVO PARA O ANO 
DE 2016, SOLICITADO POR ARS NORTE – ACES 
GRANDE PORTO VII – GAIA – PRACETA QUINTA 
DAS PEDRAS - MAFAMUDE
EDOC/2014/56671
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 25, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
04.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de dispensa total de pagamento de taxas 
relativas ao licenciamento de um lugar de estacio-
namento privativo para o ano de 2016, solicitado 
pela ARS Norte – ACES GRANDE PORTO VII - GAIA, 
Praceta Quinta das Pedras, Mafamude, nos termos 
informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL DE PAGAMENTO DE 
TAXAS RELATIVAS AO LICENCIAMENTO DE UM 
LUGAR DE ESTACIONAMENTO PRIVATIVO PARA O 
ANO DE 2016, SOLICITADO PELO INSTITUTO SE-
GURANÇA SOCIAL – EQUIPA CONCELHIA DE AÇÃO 
SOCIAL DE VILA NOVA DE GAIA – AVENIDA DA RE-
PÚBLICA, Nº 1820 - MAFAMUDE
EDOC/2014/56750
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 26, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
04.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de dispensa total de pagamento de taxas 
relativas ao licenciamento de um lugar de estacio-
namento privativo para o ano de 2016, solicitado 
pelo Instituto Segurança Social – Equipa Concelhia 
de Ação Social de Vila Nova de Gaia, Avenida da 
República, nº 1820, Mafamude, nos termos infor-
mados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL DE PAGAMENTO DE 
TAXAS RELATIVAS AO LICENCIAMENTO DE QUA-
TRO LUGARES DE ESTACIONAMENTO PRIVATIVO 
PARA O ANO DE 2016, SOLICITADO PELO AGRU-
PAMENTO DE ESCOLAS DIOGO DE MACEDO – ES-
COLA SECUNDÁRIA DIOGO DE MACEDO E ESCOLA 
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BÁSICA DE OLIVAL
EDOC/2014/61927
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 27, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
04.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de dispensa total de pagamento de taxas 
relativas ao licenciamento de quatro lugares de es-
tacionamento privativo para o ano de 2016, solici-
tado pelo Agrupamento de Escolas Diogo de Mace-
do – Escola Secundária Diogo de Macedo e Escola 
Básica de Olival, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL DE PAGAMENTO DE 
TAXAS RELATIVAS AO LICENCIAMENTO DE DOIS 
LUGARES DE ESTACIONAMENTO PRIVATIVO PARA 
O ANO DE 2016, SOLICITADO PELO AGRUPAMENTO 
VERTICAL DE SOARES DOS REIS – EB 2/3 SOARES 
DOS REIS – RUA CONCEIÇÃO FERNANDES - MAFA-
MUDE
EDOC/2014/56667
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 28, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
04.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de dispensa total de pagamento de taxas 
relativas ao licenciamento de dois lugares de esta-
cionamento privativo para o ano de 2016, solicitado 
pelo Agrupamento Vertical de Soares dos Reis – E. 
B. 2/3 Soares dos Reis, Rua Conceição Fernandes, 
Mafamude, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL DE PAGAMENTO DE 
TAXAS RELATIVAS AO LICENCIAMENTO DE UM 
LUGAR DE ESTACIONAMENTO PRIVATIVO PARA O 
ANO DE 2016, SOLICITADO PELA PARÓQUIA DE 
CANIDELO – LARGO DE SANTO ANDRÉ
EDOC/2015/56723
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 29, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
04.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de dispensa total de pagamento de taxas 
relativas ao licenciamento de um lugar de estacio-
namento privativo para o ano de 2016, solicitado 
pela Paróquia de Canidelo, Largo de Santo André, 
nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL DE PAGAMENTO DE 
TAXAS RELATIVAS AO LICENCIAMENTO DE UM 
LUGAR DE ESTACIONAMENTO PRIVATIVO PARA O 
ANO DE 2016, SOLICITADO PELA RÁDIO RENAS-
CENÇA – RUA DR. ANTÓNIO LUIS GOMES
EDOC/2015/57041
Foi presente o documento referido em epígrafe que 

se anexa no final por fotocópia sob o nº 30, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
04.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de dispensa total de pagamento de taxas 
relativas ao licenciamento de um lugar de estacio-
namento privativo para o ano de 2016, solicitado 
pela Rádio Renascença, Rua Dr. António Luís Go-
mes, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL DE PAGAMENTO DE 
TAXAS RELATIVAS AO LICENCIAMENTO DE UM 
LUGAR DE ESTACIONAMENTO PRIVATIVO PARA O 
ANO DE 2016, SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO 
DAS ESCOLAS DO TORNE E DO PRADO – RUA DIO-
GO CASSELS, UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANTA 
MARINHA E SÃO PEDRO DA AFURADA
EDOC/2015/56677
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 31, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
04.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de dispensa total de pagamento de taxas 
relativas ao licenciamento de um lugar de estacio-
namento privativo para o ano de 2016, solicitado 
pela Associação das Escolas do Torne e do Prado, 
Rua Diogo Cassels, União de Freguesias de Santa 
Marinha e São Pedro da Afurada, nos termos infor-
mados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL DE PAGAMENTO DE 
TAXAS RELATIVAS AO LICENCIAMENTO DE DOIS 
LUGARES DE ESTACIONAMENTO PRIVATIVO PARA 
O ANO DE 2016, SOLICITADO PELO CENTRO DE 
CONVÍVIO DA SERRA DO PILAR – RUA 1º DE MAIO, 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTA MARINHA E 
SÃO PEDRO DA AFURADA
EDOC/2015/56695
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 32, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
04.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de dispensa total de pagamento de taxas 
relativas ao licenciamento de dois lugares de esta-
cionamento privativo para o ano de 2016, solicitado 
pelo Centro de Convívio da Serra do Pilar, Rua 1º de 
Maio, União das Freguesias de Santa Marinha e São 
Pedro da Afurada, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL DE PAGAMENTO DE 
TAXAS RELATIVAS AO LICENCIAMENTO DE UM LU-
GAR DE ESTACIONAMENTO PRIVATIVO PARA O ANO 
DE 2016, SOLICITADO PELOS ÁGUIAS SPORT DE 
GAIA – RUA 1º DE MAIO, UNIÃO DE FREGUESIAS 
DE SANTA MARINHA E SÃO PEDRO DA AFURADA
EDOC/2015/56670
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Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 33, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
04.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de dispensa total de pagamento de taxas 
relativas ao licenciamento de um lugar de estacio-
namento privativo para o ano de 2016, solicitado 
pelos Águias Sport de Gaia, Rua 1º de Maio, União 
de Freguesias de Santa Marinha e São Pedro da 
Afurada, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL DE PAGAMENTO DE 
TAXAS RELATIVAS AO LICENCIAMENTO DE NOVE 
LUGARES DE ESTACIONAMENTO PRIVATIVO PARA 
O ANO DE 2016, SOLICITADO PELA POLÍCIA DE 
SEGURANÇA PÚBLICA (PSP) – DIVISÃO POLICIAL 
DE VILA NOVA DE GAIA – RUA CATORZE DE OUTU-
BRO, FREGUESIA DE MAFAMUDE E RUA ANTÓNIO 
SAMPAIO, FREGUESIA DE OLIVEIRA DO DOURO
EDOC/2015/56983
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 34, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
11.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de dispensa total de pagamento de taxas 
relativas ao licenciamento de nove lugares de esta-
cionamento privativo para o ano de 2016, solicitado 
pela Polícia de Segurança Pública (PSP) – Divisão 
Policial de Vila Nova de Gaia, Rua Catorze de Outu-
bro, Mafamude e Rua António Sampaio, Oliveira do 
Douro, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL DE PAGAMENTO DE 
TAXAS RELATIVAS AO LICENCIAMENTO DE UM 
LUGAR DE ESTACIONAMENTO PRIVATIVO PARA O 
ANO DE 2016, SOLICITADO PELO AGRUPAMENTO 
DE ESCOLAS ANTÓNIO SÉRGIO – ESCOLA EB1 DA 
PRAIA, RUA CÂNDIDO DOS REIS, FREGUESIA DE 
SANTA MARINHA
EDOC/2015/56664
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 35, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
11.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de dispensa total de pagamento de taxas 
relativas ao licenciamento de um lugar de estacio-
namento privativo para o ano de 2016, solicitado 
pelo Agrupamento de Escolas António Sérgio – Es-
cola EB1 da Praia, Rua Cândido dos Reis, Santa Ma-
rinha, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL DE PAGAMENTO DE 
TAXAS RELATIVAS AO LICENCIAMENTO DE UM 
LUGAR DE ESTACIONAMENTO PRIVATIVO PARA O 
ANO DE 2016, SOLICITADO PELA JUNTA DE FRE-

GUESIA DE CANIDELO – RUA ANTÓNIO FERREIRA 
BRAGA JÚNIOR, FREGUESIA DE CANIDELO
EDOC/2015/56758
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 36, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
11.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de dispensa total de pagamento de taxas 
relativas ao licenciamento de um lugar de estacio-
namento privativo para o ano de 2016, solicitado 
pela Junta de Freguesia de Canidelo, Rua António 
Ferreira Braga Júnior, Canidelo, nos termos infor-
mados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL DE PAGAMENTO DE 
TAXAS RELATIVAS AO LICENCIAMENTO DE QUA-
TRO LUGARES DE ESTACIONAMENTO PRIVATIVO 
PARA O ANO DE 2016, SOLICITADO PELA ASSO-
CIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUN-
TÁRIOS DA AGUDA – AVENIDA GOMES GUERRA, 
FREGUESIA DE ARCOZELO
EDOC/2015/56693
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 37, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
11.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de dispensa total de pagamento de taxas 
relativas ao licenciamento de quatro lugares de es-
tacionamento privativo para o ano de 2016, solici-
tado pela Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários da Aguda, Avenida Gomes Guerra, Ar-
cozelo, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL DE PAGAMENTO DE 
TAXAS RELATIVAS AO LICENCIAMENTO DE DOIS 
LUGARES DE ESTACIONAMENTO PRIVATIVO PARA 
O ANO DE 2016, SOLICITADO PELA JUNTA DA 
UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANTA MARINHA E S. 
PEDRO DA AFURADA – RUA CÂNDIDO DOS REIS, 
FREGUESIA DE SANTA MARINHA
EDOC/2015/57002
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 38, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
11.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de dispensa total de pagamento de taxas 
relativas ao licenciamento de dois lugares de esta-
cionamento privativo para o ano de 2016, solicitado 
pela Junta da União de Freguesias de Santa Mari-
nha e S. Pedro da Afurada, Rua Cândido dos Reis, 
Santa Marinha, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL DE PAGAMENTO DE 
TAXAS RELATIVAS AO LICENCIAMENTO DE DOIS 
LUGARES DE ESTACIONAMENTO PRIVATIVO PARA 
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O ANO DE 2016, SOLICITADO PELO JARDIM DE IN-
FÂNCIA DE CAMPOLINHO 2 - RUA ISABEL MULLER 
DE MESQUITA, FREGUESIA DE VALADARES
EDOC/2015/56668
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 39, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
11.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de dispensa total de pagamento de taxas 
relativas ao licenciamento de dois lugares de esta-
cionamento privativo para o ano de 2016, solicita-
do pelo Jardim de Infância de Campolinho 2, Rua 
Isabel Muller de Mesquita, Valadares, nos termos 
informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL DE PAGAMENTO DE 
TAXAS RELATIVAS AO LICENCIAMENTO DE UM LU-
GAR DE ESTACIONAMENTO PRIVATIVO PARA O ANO 
DE 2016, SOLICITADO PELOS ARTISTAS DE GAIA 
COOPERATIVA CULTURAL (GABINETE DA BIENAL) - 
RUA DE JAU, FREGUESIA DE SANTA MARINHA
EDOC/2015/61045
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 40, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
07.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de dispensa total de pagamento de taxas 
relativas ao licenciamento de um lugar de estacio-
namento privativo para o ano de 2016, solicitado 
pelos Artistas de Gaia Cooperativa Cultural (Gabi-
nete da Bienal), Rua de Jau, Santa Marinha, nos 
termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL DE PAGAMENTO DE 
TAXAS RELATIVAS AO LICENCIAMENTO DE TRÊS 
LUGARES DE ESTACIONAMENTO PRIVATIVO PARA 
O ANO DE 2016, SOLICITADO PELA JUNTA DE FRE-
GUESIA DE OLIVEIRA DO DOURO – VEREDA D. XI-
MENES BELO, FREGUESIA DE OLIVEIRA DO DOURO
EDOC/2015/56953
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 41, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
07.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de dispensa total de pagamento de taxas 
relativas ao licenciamento de três lugares de esta-
cionamento privativo para o ano de 2016, solicitado 
pela Junta de Freguesia de Oliveira do Douro, Vere-
da D. Ximenes Belo, Oliveira do Douro, nos termos 
informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL DE PAGAMENTO DE 
TAXAS RELATIVAS AO LICENCIAMENTO DE UM LU-
GAR DE ESTACIONAMENTO PRIVATIVO PARA O ANO 
DE 2016, SOLICITADO PELA CRUZADA DE BEM-FA-

ZER DA PAZ – RUA ELIAS GARCIA, FREGUESIA DE 
SANTA MARINHA
EDOC/2015/56715
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 42, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
07.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de dispensa total de pagamento de taxas 
relativas ao licenciamento de um lugar de estacio-
namento privativo para o ano de 2016, solicitado 
pela Cruzada de Bem-Fazer da Paz, Rua Elias Gar-
cia, Santa Marinha, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL DE PAGAMENTO DE 
TAXAS RELATIVAS AO LICENCIAMENTO DE CINCO 
LUGARES DE ESTACIONAMENTO PRIVATIVO PARA 
O ANO DE 2016, SOLICITADO PELA UNIÃO DE FRE-
GUESIAS DE PEDROSO E SEIXEZELO – RUA PAÚL 
DE PEDROSO, FREGUESIA DE PEDROSO
EDOC/2016/66
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 43, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
11.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de dispensa total de pagamento de taxas 
relativas ao licenciamento de cinco lugares de esta-
cionamento privativo para o ano de 2016, solicitado 
pela União de Freguesias de Pedroso e Seixezelo, 
Rua Paúl de Pedroso, freguesia de Pedroso, nos ter-
mos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE-
VIDA POR INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO EM VÁRIOS 
ARRUAMENTOS, DEVIDO A REALIZAÇÃO DO EVEN-
TO “1º GRANDE PRÉMIO DE MARCHA ATLÉTICA DE 
OLIVEIRA DO DOURO”, SOLICITADO PELA JUNTA 
DE FREGUESIA DE OLIVEIRA DO DOURO
EDOC/2015/61051
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 44, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
12.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida 
por interrupção de trânsito em vários arruamentos, 
devido à realização do evento “1º Grande Prémio 
de Marcha Atlética de Oliveira do Douro”, solicitado 
pela Junta de Freguesia de Oliveira do Douro, nos 
termos informados.
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO – CONTRO-
LO DE VELOCIDADE – RUA BARÃO DO CORVO E 
RUA GENERAL TORRES, UNIÃO DE FREGUESIAS DE 
SANTA MARINHA SÃO PEDRO DA AFURADA
EDOC/2015/50263
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
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se anexa no final por fotocópia sob o nº 45, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
29.12.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a Postura Municipal de Trânsito, nos termos infor-
mados.
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO – NA RUA 5 
DE OUTUBRO, PRÓXIMO DO ZOO, FREGUESIA DE 
AVINTES
EDOC/2015/54084
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 46, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
29.12.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a Postura Municipal de Trânsito, nos termos infor-
mados.

DIREÇÃO MUNICIPAL PARA A INCLUSÃO 
SOCIAL

PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA RE-
LATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS PELOS BOMBEI-
ROS SAPADORES DE VILA NOVA DE GAIA, SOLI-
CITADO POR LUCÍLIA MARIA CERQUEIRA SANTOS 
REPRESENTANTE DA ADMINISTRAÇÃO DO CONDO-
MÍNIO DO PRÉDIO NA RUA DAS ARROTEIAS, 283, 
VILAR DE ANDORINHO
EDOC/2015/36878
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 47, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
07.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, indeferir 
o pedido de isenção de pagamento de taxa relativa 
a serviços prestados pelos Bombeiros Sapadores 
de Vila Nova de Gaia, solicitado por Lucília Maria 
Cerqueira Santos, representante da Administração 
do Condomínio do Prédio na Rua das Arroteias, nº 
283, freguesia de Vilar de Andorinho, nos termos 
informados.
RESOLUÇÃO DO CONTRATO DE CESSÃO DE EX-
PLORAÇÃO DE QUIOSQUE POR AUGUSTO FERNAN-
DO NEVES LIMA, COM EFEITOS DESDE 31 DE DE-
ZEMBRO DE 2015, POR FALTA DE PAGAMENTO DE 
RENDA
EDOC/2014/24654
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 48, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
07.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a resolução do contrato de cessão de exploração de 
quiosque por Augusto Fernando Neves Lima, com 
efeitos desde 31 de dezembro de 2015, nos termos 

informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
MUNICIPAIS PELA UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
MUNICIPAIS (PISCINAS MUNICIPAIS) SOLICITADO 
PELA ASSOCIAÇÃO DE PAIS DO INFANTÁRIO DA 
ESCOLA PREPARATÓRIA DE CANELAS – CASA DAS 
HISTÓRIAS IPSS
EDOC/2015/51673
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 49, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
07.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxas devidas pela uti-
lização da Piscina Municipal Aurora Cunha, solicita-
do pela Associação de Pais do Infantário da Escola 
Preparatória de Canelas – Casa das Histórias IPSS, 
nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
RELATIVA APREENSÃO E PERMANÊNCIA DE VIATU-
RA EM PARQUE MUNICIPAL SOLICITADO POR LÍBIA 
TORRES DA SILVA
EDOC/2015/53081
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 50, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
07.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a redução de 50% do valor da taxa a aplicar pelo 
parqueamento em parque municipal da viatura com 
a matrícula 84-37-LH, solicitado por Líbia Torres da 
Silva, nos termos informados.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE URBANISMO 
E AMBIENTE

PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 34,89 (TRINTA E QUATRO 
EUROS E OITENTA E NOVE CÊNTIMOS) RELATI-
VA À REALIZAÇÃO DO EVENTO “GRANDE PRÉMIO 
MARCHA ATLÉTICA DE OLIVEIRA DO DOURO E A 
CORRIDA DOS REIS”, SOLICITADO PELA JUNTA DE 
FREGUESIA DE OLIVEIRA DO DOURO
EDOC/2015/61682
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 51, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
12.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão de licença especial de ruído no valor 
de € 34,89 (trinta e quatro euros e oitenta e nove 
cêntimos) relativa à realização do evento “Grande 
Prémio Marcha Atlética de Oliveira do Douro e a 
Corrida dos Reis”, solicitado pela Junta de Fregue-
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sia de Oliveira do Douro, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL 
DE RUÍDO NO VALOR DE € 26,89 (VINTE E SEIS 
EUROS E OITENTA E NOVE CÊNTIMOS) RELATIVA 
À REALIZAÇÃO DO “CORTEJO DE CONJUNTO DE 
BOMBOS”, SOLICITADO PELA NOVA COMISSÃO DE 
S. GONÇALO DA RASA
EDOC/2015/62544
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 52, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
12.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão de licença especial de ruído no valor 
de € 26,89 (vinte e seis euros e oitenta e nove cên-
timos) relativa à realização do evento “Cortejo de 
Conjunto de Bombos”, solicitado pela Nova Comis-
são de S. Gonçalo da Rasa, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 26,89 (VINTE E SEIS EU-
ROS E OITENTA E NOVE CÊNTIMOS) RELATIVA À 
REALIZAÇÃO DO “CORTEJO DE SÃO GONÇALO”, 
SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO S. GONÇALO AN-
TIGO DA RASA
EDOC/2015/60378
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 53, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
12.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão de licença especial de ruído no valor 
de € 26,89 (vinte e seis euros e oitenta e nove cên-
timos) relativa à realização do evento “Cortejo de 
São Gonçalo”, solicitado pela Associação S. Gonçalo 
Antigo da Rasa, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 162,39 (CENTO E SESSEN-
TA E DOIS EUROS E TRINTA E NOVE CÊNTIMOS) 
RELATIVA À REALIZAÇÃO DA “FESTA DE PASSAGEM 
DE ANO”, SOLICITADO PELA AZES – ASSOCIAÇÃO 
ZELADORA EMPREENDIMENTO SOCIAL
EDOC/2015/62248
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 54, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
12.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão de licença especial de ruído no valor 
de € 162,39 (cento e sessenta e dois euros e trinta 

e nove cêntimos) relativa à realização do evento 
“Festa de Passagem de Ano”, solicitado pela AZES 
– Associação Zeladora Empreendimento Social, nos 
termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 190,39 (CENTO E NOVENTA 
EUROS E TRINTA E NOVE CÊNTIMOS) RELATIVA À 
REALIZAÇÃO DO EVENTO ”FESTIVIDADES DO ANO 
NOVO” SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO RECREA-
TIVA REMES 
EDOC/2015/61593
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 55, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
12.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão de licença especial de ruído no valor 
de € 190,39 (cento e noventa euros e trinta e nove 
cêntimos) relativa à realização do evento “Festivi-
dades do Ano Novo”, solicitado pela Associação Re-
creativa Remes, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 43,39 (QUARENTA E TRÊS 
EUROS E TRINTA E NOVE CÊNTIMOS) RELATIVA À 
REALIZAÇÃO DO EVENTO ”NOITE DE KAROKE” SO-
LICITADO PELA ASSOCIAÇÃO DO ORFEÃO DE VA-
LADARES
EDOC/2016/664
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 56, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
12.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão de licença especial de ruído no valor 
de € 43,39 (quarenta e três euros e trinta e nove 
cêntimos) relativa à realização do evento “Noite de 
Karaoke”, solicitado pela Associação do Orfeão de 
Valadares, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 124,90 (CENTO E VINTE E 
QUATRO EUROS E NOVENTA CÊNTIMOS) RELATIVA 
À REALIZAÇÃO DO EVENTO ”FESTA EM HONRA DE 
SÃO BRÁS” SOLICITADO POR ANTÓNIO MARTINS 
BARBOSA
EDOC/2016/979
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 57, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
12.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 



Nº 61 | janeiro 2016 | BOLETIM MUNICIPAL

www.cm-gaia.pt 23

a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão de licença especial de ruído no valor 
de € 124,90 (cento e vinte e quatro euros e noven-
ta cêntimos) relativa à realização do evento “Festa 
em Honra de São Brás”, solicitado por António Mar-
tins Barbosa, nos termos informados.
O Senhor Vereador Dr. Delfim Manuel Magalhães de 
Sousa ausentou-se da reunião.
PEDIDO DE DISPENSA DO PAGAMENTO DA TAXA 
DE PUBLICIDADE SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO 
COMERCIAL INDUSTRIAL V. N. GAIA – PROCESSO 
247/12, UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MAFAMUDE E 
VILAR DO PARAÍSO
EDOC/2015/62015
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 58, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
29.12.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, isentar 
o valor da taxa de publicidade já liquidadas, no 
montante global de € 720,08 (setecentos e vinte 
euros e oito cêntimos), com efeitos retroativos ao 
dia 30 de abril de 2015, solicitado pela Associação 
Comercial Industrial Vila Nova de Gaia – Processo 
nº 247/12, União de Freguesias de Mafamude e Vi-
lar do Paraíso, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DO PAGAMENTO DA TAXA 
DE PUBLICIDADE SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO 
COMERCIAL INDUSTRIAL V. N. GAIA – PROCESSO 
55/15, UNIÃO DAS FREGUESIAS DE GULPILHARES 
E VALADARES
EDOC/2015/61997
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 59, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
29.12.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, isentar 
o valor da taxa de publicidade já liquidadas, no 
montante global de € 720,08 (setecentos e vinte 
euros e oito cêntimos), com efeitos retroativos ao 
dia 30 de abril de 2015, solicitado pela Associação 
Comercial Industrial Vila Nova de Gaia – Processo 
nº 55/15, União de Freguesias de Gulpilhares e Va-
ladares, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DO PAGAMENTO DA TAXA 
DE PUBLICIDADE SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO 
COMERCIAL INDUSTRIAL V. N. GAIA – PROCESSO 
48/15, UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MAFAMUDE E 
VILAR DO PARAÍSO
EDOC/2015/61985
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 60, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
29.12.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, isentar 

o valor da taxa de publicidade já liquidadas, no 
montante global de € 720,08 (setecentos e vinte 
euros e oito cêntimos), com efeitos retroativos ao 
dia 30 de abril de 2015, solicitado pela Associação 
Comercial Industrial Vila Nova de Gaia – Processo 
nº 48/15, União de Freguesias de Mafamude e Vilar 
do Paraíso, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DO PAGAMENTO DA TAXA 
DE PUBLICIDADE SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO 
COMERCIAL INDUSTRIAL V. N. GAIA – PROCESSO 
43/15, FREGUESIA DA MADALENA
EDOC/2015/62001
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 61, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
29.12.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, isentar o 
valor da taxa de publicidade já liquidadas, no mon-
tante global de € 720,08 (setecentos e vinte euros e 
oito cêntimos), com efeitos retroativos ao dia 30 de 
abril de 2015, solicitado pela Associação Comercial 
Industrial Vila Nova de Gaia – Processo nº 43/15, 
Freguesia da Madalena, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DO PAGAMENTO DA TAXA 
DE PUBLICIDADE SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO 
COMERCIAL INDUSTRIAL V. N. GAIA – PROCESSO 
425/06, FREGUESIA DE OLIVEIRA DO DOURO
EDOC/2015/62010
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 62, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
29.12.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, isentar o 
valor da taxa de publicidade já liquidadas, no mon-
tante global de € 2.402,40 (dois mil quatrocentos 
e dois euros e quarenta cêntimos), com efeitos re-
troativos ao dia 30 de abril de 2015, solicitado pela 
Associação Comercial Industrial Vila Nova de Gaia – 
Processo nº 425/06, Freguesia de Oliveira do Dou-
ro, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DO PAGAMENTO DA TAXA 
DE PUBLICIDADE SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO 
COMERCIAL INDUSTRIAL V. N. GAIA – PROCESSO 
21/11, UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTA MARI-
NHA E SÃO PEDRO DA AFURADA
EDOC/2015/62027
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 63, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
29.12.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, isentar o 
valor da taxa de publicidade já liquidadas, no mon-
tante global de € 950,95 (novecentos e cinquen-
ta euros e noventa e cinco cêntimos), com efeitos 
retroativos ao dia 30 de abril de 2015, solicitado 



Nº 61 | janeiro 2016 | BOLETIM MUNICIPAL

24

pela Associação Comercial Industrial Vila Nova de 
Gaia – Processo nº 21/11, União de Freguesias de 
Santa Marinha e São Pedro da Afurada, nos termos 
informados.
PEDIDO DE DISPENSA DO PAGAMENTO DA TAXA 
DE PUBLICIDADE SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO 
COMERCIAL INDUSTRIAL V. N. GAIA – PROCESSO 
176/15, UNIÃO DAS FREGUESIAS DE GULPILHA-
RES E VALADARES
EDOC/2015/62035
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 64, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
29.12.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, isentar 
o valor da taxa de publicidade já liquidadas, no 
montante global de € 720,08 (setecentos e vinte 
euros e oito cêntimos), com efeitos retroativos ao 
dia 30 de abril de 2015, solicitado pela Associação 
Comercial Industrial Vila Nova de Gaia – Processo 
nº 176/15, União de Freguesias de Gulpilhares e 
Valadares, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DO PAGAMENTO DA TAXA 
DE PUBLICIDADE SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO 
COMERCIAL INDUSTRIAL V. N. GAIA – PROCESSO 
260/12, UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTA MARI-
NHA E SÃO PEDRO DA AFURADA
EDOC/2015/62038
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 65, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
29.12.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, isentar 
o valor da taxa de publicidade já liquidadas, no 
montante global de € 720,08 (setecentos e vinte 
euros e oito cêntimos), com efeitos retroativos ao 
dia 30 de abril de 2015, solicitado pela Associação 
Comercial Industrial Vila Nova de Gaia – Processo 
nº 260/12, União de Freguesias de Santa Marinha 
e São Pedro da Afurada, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DO PAGAMENTO DA TAXA 
DE PUBLICIDADE SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO 
COMERCIAL INDUSTRIAL V. N. GAIA – PROCESSO 
41/15, UNIÃO DAS FREGUESIAS DE GULPILHARES 
E VALADARES
EDOC/2015/61991
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 66, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
29.12.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, isentar 
o valor da taxa de publicidade já liquidadas, no 
montante global de € 720,08 (setecentos e vinte 
euros e oito cêntimos), com efeitos retroativos ao 
dia 30 de abril de 2015, solicitado pela Associação 

Comercial Industrial Vila Nova de Gaia – Processo 
nº 41/15, União de Freguesias de Gulpilhares e Va-
ladares, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DO PAGAMENTO DA TAXA 
DE PUBLICIDADE SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO 
COMERCIAL INDUSTRIAL V. N. GAIA – PROCESSO 
177/15, UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTA MARI-
NHA E SÃO PEDRO DA AFURADA
EDOC/2015/61972
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 67, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
29.12.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, isentar 
o valor da taxa de publicidade já liquidadas, no 
montante global de € 54,63 (cinquenta e quatro 
euros e sessenta e três cêntimos), com efeitos re-
troativos ao dia 30 de abril de 2015, solicitado pela 
Associação Comercial Industrial Vila Nova de Gaia – 
Processo nº 177/15, União de Freguesias de Santa 
Marinha e São Pedro da Afurada, nos termos infor-
mados.
PEDIDO DE DISPENSA DO PAGAMENTO DA TAXA 
DE PUBLICIDADE SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO 
COMERCIAL INDUSTRIAL V. N. GAIA – PROCESSO 
247/15, UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MAFAMUDE E 
VILAR DO PARAÍSO
EDOC/2015/62044
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 68, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
29.12.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, isentar o 
valor da taxa de publicidade já liquidadas, no mon-
tante global de € 54,63 (cinquenta e quatro euros e 
sessenta e três cêntimos), com efeitos retroativos 
ao dia 30 de abril de 2015, solicitado pela Associa-
ção Comercial Industrial Vila Nova de Gaia – Pro-
cesso nº 247/15, União de Freguesias de Mafamu-
de e Vilar do Paraíso, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DO PAGAMENTO DA TAXA 
DE PUBLICIDADE SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO 
COMERCIAL INDUSTRIAL V. N. GAIA – PROCESSO 
257/12, UNIÃO DAS FREGUESIAS DE GULPILHA-
RES E VALADARES
EDOC/2015/62050
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 69, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
29.12.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, isentar 
o valor da taxa de publicidade já liquidadas, no 
montante global de € 720,08 (setecentos e vinte 
euros e oito cêntimos), com efeitos retroativos ao 
dia 30 de abril de 2015, solicitado pela Associação 
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Comercial Industrial Vila Nova de Gaia – Processo 
nº 257/12, União de Freguesias de Gulpilhares e 
Valadares, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DO PAGAMENTO DA TAXA 
DE PUBLICIDADE SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO 
COMERCIAL INDUSTRIAL V. N. GAIA – PROCESSO 
249/12, UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTA MARI-
NHA E SÃO PEDRO DA AFURADA
EDOC/2015/62051
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 70, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
29.12.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, isentar 
o valor da taxa de publicidade já liquidadas, no 
montante global de € 720,08 (setecentos e vinte 
euros e oito cêntimos), com efeitos retroativos ao 
dia 30 de abril de 2015, solicitado pela Associação 
Comercial Industrial Vila Nova de Gaia – Processo 
nº 249/12, União de Freguesias de Santa Marinha 
e São Pedro da Afurada, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DO PAGAMENTO DA TAXA 
DE PUBLICIDADE SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO 
COMERCIAL INDUSTRIAL V. N. GAIA – PROCESSO 
178/15, FREGUESIA DE ARCOZELO
EDOC/2015/61979
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 71, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
29.12.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, isentar o 
valor da taxa de publicidade já liquidadas, no mon-
tante global de € 540,06 (quinhentos e quarenta 
euros e seis cêntimos), com efeitos retroativos ao 
dia 30 de abril de 2015, solicitado pela Associação 
Comercial Industrial Vila Nova de Gaia – Processo 
nº 178/15, Freguesia de Arcozelo, nos termos in-
formados.
PEDIDO DE DISPENSA DO PAGAMENTO DA TAXA 
DE PUBLICIDADE SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO 
COMERCIAL INDUSTRIAL DE VILA NOVA DE GAIA 
– PROCESSO 40/15, UNIÃO DAS FREGUESIAS DE 
GULPILHARES E VALADARES
EDOC/2015/62745
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 72, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
04.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, isentar 
o valor da taxa de publicidade já liquidadas, no 
montante global de € 720,08 (setecentos e vinte 
euros e oito cêntimos), com efeitos retroativos ao 
dia 30 de abril de 2015, solicitado pela Associação 
Comercial Industrial Vila Nova de Gaia – Processo 
nº 40/15, União de Freguesias de Gulpilhares e Va-

ladares, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DO PAGAMENTO DA TAXA 
DE PUBLICIDADE SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO 
COMERCIAL INDUSTRIAL DE VILA NOVA DE GAIA 
– PROCESSO 253/12, UNIÃO DAS FREGUESIAS DE 
GRIJÓ E SERMONDE
EDOC/2015/62855
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 73, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
04.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, isentar o 
valor da taxa de publicidade já liquidadas, no mon-
tante global de € 720,08 (setecentos e vinte euros 
e oito cêntimos), com efeitos retroativos ao dia 30 
de abril de 2015, solicitado pela Associação Co-
mercial Industrial Vila Nova de Gaia – Processo nº 
253/12, União de Freguesias de Grijó e Sermonde, 
nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DO PAGAMENTO DA TAXA 
DE PUBLICIDADE SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO 
COMERCIAL INDUSTRIAL DE VILA NOVA DE GAIA – 
PROCESSO 255/12, FREGUESIA DE CANIDELO
EDOC/2015/62842
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 74, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
04.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, isentar o 
valor da taxa de publicidade já liquidadas, no mon-
tante global de € 720,08 (setecentos e vinte euros e 
oito cêntimos), com efeitos retroativos ao dia 30 de 
abril de 2015, solicitado pela Associação Comercial 
Industrial Vila Nova de Gaia – Processo nº 255/12, 
Freguesia de Canidelo, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DO PAGAMENTO DA TAXA 
DE PUBLICIDADE SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO 
COMERCIAL INDUSTRIAL DE VILA NOVA DE GAIA 
– PROCESSO 254/12, FREGUESIA DE ARCOZELO
EDOC/2015/62850
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 75, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
04.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, isentar o 
valor da taxa de publicidade já liquidadas, no mon-
tante global de € 720,08 (setecentos e vinte euros e 
oito cêntimos), com efeitos retroativos ao dia 30 de 
abril de 2015, solicitado pela Associação Comercial 
Industrial Vila Nova de Gaia – Processo nº 254/12, 
Freguesia de Arcozelo, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DO PAGAMENTO DA TAXA 
DE PUBLICIDADE SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO 
COMERCIAL INDUSTRIAL DE VILA NOVA DE GAIA 
– PROCESSO 258/12, UNIÃO DAS FREGUESIAS DE 
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GULPILHARES E VALADARES
EDOC/2015/62813
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 76, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
04.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, isentar 
o valor da taxa de publicidade já liquidadas, no 
montante global de € 720,08 (setecentos e vinte 
euros e oito cêntimos), com efeitos retroativos ao 
dia 30 de abril de 2015, solicitado pela Associação 
Comercial Industrial Vila Nova de Gaia – Processo 
nº 258/12, União de Freguesias de Gulpilhares e 
Valadares, nos termos informados.
O Senhor Vereador Dr. Delfim Manuel Magalhães de 
Sousa reentrou na reunião.
PEDIDO DE DISPENSA DO PAGAMENTO DA TAXA 
DE PUBLICIDADE SOLICITADO PELO CIRCO MUN-
DIAL MARIANI, LDA – PROCESSO 452/15, VÁRIOS 
LOCAIS
EDOC/2015/63159
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 77, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
04.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento da taxa de publicidade no 
montante global de € 36,09 (trinta e seis euros e 
nove cêntimos), solicitado pelo Circo Mundial Ma-
riani Ld.ª – Processo nº 452/15, nos termos infor-
mados.
PEDIDO DE ISENÇÃO/REDUÇÃO DO PAGAMENTO 
DE TAXAS PARA REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULO DE 
DIVERTIMENTO PÚBLICO SOLICITADO PELA NOVA 
COMISSÃO S. GONÇALO DA RASA – PROCESSO 
5217/15, UNIÃO DE FREGUESIAS DE MAFAMUDE E 
VILAR DO PARAÍSO
EDOC/2016/463
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 78, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
04.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a redução da taxa aplicável em 30%, solicitado pela 
Nova Comissão S. Gonçalo da Rasa – Processo nº 
5217/15, União de Freguesias de Mafamude e Vilar 
do Paraíso, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA RE-
LATIVA A LICENCIAMENTO DE DIVERTIMENTO PÚ-
BLICO, SOLICITADO PELA FÁBRICA DA IGREJA DA 
FREGUESIA DE S. PEDRO DE PEDROSO – PROCES-
SO 94/16, UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PEDROSO 
E SEIXEZELO
EDOC/2016/2115
Foi presente o documento referido em epígrafe que 

se anexa no final por fotocópia sob o nº 79, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
12.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a redução da taxa aplicável em 30%, solicitado pela 
Fábrica da Igreja da Freguesia de S. Pedro de Pe-
droso – Processo nº 94/16, União de Freguesias de 
Pedroso e Seixezelo, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
RELATIVA A LICENCIAMENTO DE DIVERTIMENTO 
PÚBLICO, SOLICITADO POR ANTÓNIO MARTINS 
BARBOSA – PROCESSO 40/16, UNIÃO DAS FRE-
GUESIAS DE SANDIM, OLIVAL, LEVER E CRESTUMA
EDOC/2016/2112
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 80, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
12.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a redução da taxa aplicável em 30%, solicitado por 
António Martins Barbosa – Processo nº 40/16, União 
de Freguesias de Sandim, Olival, Lever e Crestuma, 
nos termos informados.

GAIURB URBANISMO E HABITAÇÃO EM
PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS A 
TÍTULO DE LICENÇA DE AUTORIZAÇÃO DE UTILI-
ZAÇÃO E DE LICENCIAMENTO DE OBRAS DE ALTE-
RAÇÃO, SOLICITADO PELA SOCIEDADE AGRÍCOLA 
E COMERCIAL DA QUINTA DA AVELEDA, S.A. – PRO-
CESSO 4858/13 – PL – FREGUESIA DE AVINTES
EDOC/2016/1681
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 81, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
11.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção do pagamento das taxas a título de licen-
ça de autorização de utilização e de licenciamen-
to de obras de alteração, no montante global de 
€ 1.174,75 (mil cento e setenta e quatro euros e 
setenta e cinco cêntimos), solicitado pela Socieda-
de Agrícola e Comercial da Quinta da Aveleda, SA 
– Processo nº 4858/13 - PL, Freguesia de Avintes, 
nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DOS JUROS 
DE MORA VENCIDOS, SOLICITADO POR SABERSAL 
– PROMOÇÃO TURÍSTICA E IMOBILIÁRIA, S.A. – 
PROCESSO 7687/07 – PL – FREGUESIA DE SANTA 
MARINHA E SÃO PEDRO DA AFURADA
EDOC/2016/1668
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 82, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
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11.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a dispensa do pagamento dos juros de mora 
vencidos, no montante de € 64.317,57 (sessenta e 
quatro mil trezentos e dezassete euros e cinquenta 
e sete cêntimos), bem como, aceitar o pagamento 
das taxas em dívida, em singelo, em 12 presta-
ções, solicitado pela Sabersal – Promoção Turística 
e Imobiliária, SA – Processo nº 7687/07 - PL, União 
de Freguesias de Santa Marinha e São Pedro da 
Afurada, nos termos informados.
RELATÓRIO DE OPERAÇÕES URBANÍSTICAS – DE-
ZEMBRO 2015
EDOC/2016/955
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 83, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
07.01.2016”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.

DIVERSOS
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA RE-
LATIVA À UTILIZAÇÃO DO AUDITÓRIO DA ASSEM-
BLEIA MUNICIPAL, SOLICITADO POR ESCOLA PRO-
FISSIONAL DO INFANTE – PROCESSO Nº 01/16
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 84, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
12.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento da taxa relativa à utiliza-
ção do auditório da Assembleia Municipal, solicita-
do pela Escola Profissional do Infante – Processo nº 
01/16, nos termos informados.
Foi presente o RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 85, 
apenas no original.
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
CONTRATO – PROGRAMA ENTRE O MUNICÍPIO DE 
VILA NOVA DE GAIA E ÁGUAS E PARQUE BIOLÓ-
GICO DE GAIA, EM, S.A., COM ESPECIFICAÇÃO DE 
OBRIGAÇÕES MÚTUAS PLURIANUAIS E DEFINIÇÃO 
DE SUBVENÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2016
EDOC/2015/58545
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 86, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ Aprovo. À Câmara, 
para ratificação e posteriormente à Assembleia Mu-
nicipal”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, ratifi-
car o despacho do Sr. Presidente que aprovou o 
Contrato-Programa celebrado entre o Município de 
Vila Nova de Gaia e as Águas e Parque Biológico 
de Gaia, EM, S.A., com especificação de obrigações 
mútuas plurianuais e definição de subvenção para 

o exercício de 2016.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à 
aprovação da Assembleia Municipal.
O Senhor Vice-Presidente deu início à INTERVEN-
ÇÃO DOS SENHORES MUNÍCIPES, verificando-se a 
presença e intervenção dos seguintes:
LUÍSA FERNANDO OLIVEIRA CARDOSO – Referiu-
-se ao empreendimento social onde reside, dizendo 
não haver organização, que existe falta de segu-
rança e degradação de alguns equipamentos.
MANUEL PEREIRA – Referiu-se ao muro de supor-
te das instalações do Vilanovense, dizendo que o 
mesmo encontra-se em situação eminente de der-
rocada. Que passam no local inúmeras viaturas e 
pessoas e que pode ocorrer uma tragédia a qual-
quer momento.
JAIME PEREIRA DE MIRANDA – Disse que em 
26/08/2015 fez um pedido de audiência ao Sr. Pre-
sidente e que,  passado dois meses, dirigiu-se à 
Câmara onde lhe foi sugerido que viesse à reunião 
pública expor a sua situação. Que inscreveu-se na 
reunião realizada de 23.11.2015, mas não lhe foi 
possível estar presente. Que inscreveu-se para a 
presente reunião e lamenta que o Sr. Presidente 
da Câmara não esteja presente. Referiu-se a uma 
situação que tem 4 anos e que está relacionada 
com um grupo de jovens que, sistematicamente e 
durante todo o dia, praticam skate na Rua Álvares 
Cabral. Que para além da prática de skate, fazem 
assaltos e perturbam a ordem pública e os mora-
dores da referida artéria. Disse que a questão é do 
conhecimento da Câmara Municipal e que nunca foi 
tomada qualquer medida. Que o condomínio já fez 
uma petição ao Sr. Presidente, indicando claramen-
te o que se passava e que nada foi feito.
ABEL AUGUSTO DA SILVA TEIXEIRA – Disse residir 
em Vila d’Este, Vilar de Andorinho e que a sua habi-
tação apresenta infiltrações na sequência das obras 
de reabilitação feitas em Vila d’Este. Que teve inú-
meros prejuízos, que continua com as infiltrações e 
que ainda não lhe resolveram a situação.
MARIA EDUARDA MATOS SOARES DE ALMEIDA – 
Disse que o teto da casa onde habita, desabou e 
que teve necessidade de receber tratamento mé-
dico. Que a sua habitação está muito degradada e 
que o senhorio não faz obras.
ALBERTO MANUEL RODRIGUES RIBEIRO – Solicitou 
a limpeza da via pública e de passeios em todo o 
concelho e não apenas nos locais turísticos. Que 
reside há 8 anos na Rua do Regato, em Canelas e a 
mesma nunca foi limpa pelos serviços municipais.
JOSÉ RUI FERREIRA MARQUES – Solicitou a criação 
do lugar de Provedor do Deficiente, no município de 
Vila Nova de Gaia.
O Sr. Vice-Presidente Engº Patrocínio Azevedo disse 
que a Câmara é um coletivo constituído pelo Presi-
dente e pelos Vereadores e o Sr. Presidente não é 
o único que representa o Município. Que quando o 
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Sr. Presidente da Câmara não pode estar presente, 
é o Sr. Vice-Presidente que o substitui. Que o Sr. 
Presidente da Câmara tem feito um esforço enorme 
para estar presente em todas as reuniões de Câma-
ra e da Assembleia Municipal, mas há alturas que 
não é humanamente possível. Que os Vereadores, 
na ausência do Sr. Presidente da Câmara, fazem 
chegar aos serviços competentes todas as ques-
tões colocadas pelos Srs. Munícipes. Relativamente 
à intervenção do Sr. Jaime Pereira de Miranda dis-
se que no dia 23/11/2015, quando o Sr. Munícipe 
se inscreveu na reunião pública, o Sr. Presidente 
da Câmara esteve presente. Pediu que os Srs. Mu-
nícipes não vissem como uma desconsideração o 
facto do Sr. Presidente, excecionalmente, não es-
tar presente na reunião pública da Câmara, porque 
isso deve-se a outros compromissos importantes e 
inadiáveis.
Relativamente à questão colocada pela Srª D. Luísa 
Fernando Oliveira Cardoso disse que fará chegar a 
preocupação expressa aos técnicos que acompa-
nham o empreendimento. Que a Câmara tem um 
histórico de toda a situação e há um conjunto de 
pequenos problemas, nomeadamente a falta de 
limpeza, algumas questões de conflito entre vizi-
nhos, problemas com animais de estimação, etc. 
Que a Câmara está a desenvolver um trabalho, no 
sentido de resolver a situação, a qual não é fácil. 
Disse ser uma situação que não se resolve de um 
dia para o outro, mas sim com um trabalho mais 
pedagógico. Que o técnico tem um projeto para 
tentar ultrapassar estas situações que ocorrem nos 
empreendimentos sociais e que a administração da 
Gaiurb está a tentar resolver os problemas. Disse 
que a questão colocada pela Srª Munícipe será re-
metida aos respetivos serviços.
No que diz respeito à intervenção do Sr. Manuel 
Pereira disse que a questão colocada é muito deli-
cada e que preocupa a Câmara. Disse que o muro é 
propriedade privada, o qual caiu à cerca de 2 anos 
e relativamente à questão, existem vários aspetos: 
remover os escombros e ficava o muro e o impac-
to visual seria menor, mas do ponto de vista de 
segurança seria pior, porque os próprios escom-
bros existentes no passeio estão a segurar parte 
do muro e depois existe ainda a questão da legi-
timidade da Câmara em fazer a obra. Disse que a 
Câmara Municipal pode retirar os escombros, mas 
depois é necessário fazer uma obra profunda que 
consiste na demolição do resto do muro e a cons-
trução de um novo, mas acontece que o muro é 
propriedade privada e nem sequer pertence ao Vi-
lanovense. Disse que o muro é propriedade de uma 
família com quem a Câmara Municipal tem tentado 
negociar a aquisição do terreno onde joga o clu-
be, pelo que, trata-se de uma situação complicada. 
Disse que a Câmara Municipal optou por manter os 
escombros no local, por uma questão de segurança 

e, em segundo lugar, intimar os proprietários para 
fazer a obra, procedimento que já foi efetuado pela 
Câmara Municipal. Que paralelamente a isso, ainda 
não esgotou todo o prazo legal que os proprietários 
têm para fazer a obra e já está a decorrer, nos ser-
viços, um procedimento para cabimentar o concur-
so público para execução da empreitada do muro. 
Disse que do ponto de vista de segurança e, segun-
do informações que possui, o muro está seguro. 
Que trata-se de uma situação delicada que está a 
ser acompanhada e monitorizada quer pela Câmara 
Municipal quer pela Junta de Freguesia, mas é uma 
questão que não pode ser resolvida no timing pre-
tendido pela Câmara Municipal, contudo, está-se a 
fazer os possíveis para resolver o problema, que 
não é de resolução fácil.
Relativamente à intervenção do Sr. Jaime Pereira 
de Miranda disse que o Sr. Vice-Presidente delegou 
nos serviços a resolução de um conjunto de situ-
ações. No que diz respeito à questão em causa, 
disse ter delegado na Diretora Municipal de então, 
as competências necessárias à resolução do pro-
blema. Relativamente ao pedido de audiência, dis-
se que o Sr. Presidente trata de todos os pedidos 
que lhe são dirigidos ou pessoalmente ou através 
do seu próprio gabinete ou serviços. Que se houve 
um lapso, manifesta o pedido de desculpas por par-
te do Sr. Presidente da Câmara. Relativamente ao 
caso concreto, disse tratar-se de uma situação de 
vandalismo em que a Polícia Municipal  e a PSP têm 
que intervir e a Câmara Municipal pode tentar mi-
nimizar a situação. Solicitou à Srª Vereadora Engª 
Mercês Ferreira para tentar criar uma campanha de 
sensibilização para a não utilização do espaço e, 
por outro lado, colocar os serviços da sua respon-
sabilidade, nomeadamente os ligados ao ruído e à 
monitorização, a analisar o assunto, com o compro-
misso de a Câmara Municipal colocar rapidamente 
no local, sinalização de proibição de utilização de 
skates naquela zona do concelho. Disse que a Câ-
mara está a desenvolver um estudo para a cons-
trução de parques para a prática de skate. Que vai 
solicitar à Polícia Municipal para que esteja atenta 
à situação, fazendo rondas frequentes no espaço.
Relativamente à intervenção do Sr. Abel Augusto 
da Silva Teixeira disse que existem infiltrações na 
habitação onde reside e que os serviços camará-
rios já têm conhecimento. Que existem várias re-
clamações devido a anomalias verificadas e que a 
obra não está concluída, pelo que, a Câmara está 
a tentar resolver a situação. Que, neste momento, 
como é do conhecimento público, existe uma equi-
pa a resolver estas pequenas questões. Disse que a 
Câmara Municipal investiu 16 milhões de euros na 
empreitada de reabilitação urbana em Vila d’Este.
Relativamente à intervenção da Srª. D. Maria Edu-
arda Matos Soares de Almeida disse tratar-se de 
uma questão entre particulares e aquilo que o Mu-
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nicípio poder fazer é uma vistoria administrativa, 
impondo que o senhorio realize as obras. Disse que 
a Srª Munícipe tem de deslocar-se à Gaiurb e solici-
tar uma vistoria administrativa, assim como, a res-
petiva isenção de pagamento de taxa. Que no caso 
do senhorio não fazer obras, a Câmara Municipal 
não tem possibilidade de as realizar de imediato, 
por razões jurídicas e concursais que têm de ser 
cumpridas.
No que diz respeito à intervenção do Sr. Alberto 
Manuel Rodrigues Ribeiro disse que a falta de lim-
peza resulta de uma má construção da habitação 
do Sr. Munícipe, porque na altura que fizeram o 
passeio, se o mesmo fosse construído devidamen-
te, o problema não existiria. Disse que a Srª Vere-
adora Engª Mercês Ferreira vai analisar a situação 
relativamente à limpeza da rua e que existe um 
protocolo celebrado entre a Câmara Municipal e a 
Junta de Freguesia, relativamente à limpeza dos lo-
cais que não estão previstos no contrato da SUMA 
ou no trabalho dos serviços municipais.
Relativamente à intervenção do Sr. José Rui Ferrei-
ra Marques disse que a Câmara Municipal não tem 
consolidada a ideia de ter um Provedor para a Defi-
ciência, mas sim um Provedor para os Munícipes e 
para os Gaienses, o qual pode ter uma atenção es-
pecial para a deficiência. Que se tem desenvolvido 
um trabalho de proximidade com a ANAMP e com 
a CERCIGAIA e com um conjunto de instituições e 
pessoas na área da deficiência. Disse existir, por 
um lado, um problema infraestrutural e, por outro 
lado, um problema de criação de uma rede nessa 
área. Que, neste momento, está-se a desenvolver 
um trabalho conjunto com uma instituição, no sen-
tido de se proceder ao levantamento das necessi-
dades.
E nada mais havendo a tratar, quando eram 18 ho-
ras e 50 minutos, o Senhor Vice-Presidente decla-
rou encerrada a reunião, da qual se elaborou a pre-
sente ata aprovada, por unanimidade, nos termos 
do disposto no nº 1 do art.º 34.º do CPA, e no nº. 1 
do art.º 57º. da Lei nº. 75/2013, de 12 de Setem-
bro, bem como do n.º 1 do art.º 11.º do Regimento 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, aprova-
do pelo Executivo na sua reunião de 2013.10.25.
E eu, Manuela Fernanda da Rocha Garrido, Diretora 
Municipal de Administração e Finanças e Secretária 
da presente reunião, a subscrevi.
O Vice-Presidente da Câmara, (Patrocínio Azevedo)

B.1. DESPACHOS

DESPACHO DE DESIGNAÇÃO 01/2016
No âmbito do procedimento concursal n.º 31/2014, 
para o provimento do cargo de Chefe de Divisão 
Administrativa de Atendimento e Arquivo, publi-
cado no Diário da República, 2ª série, n.º 18, de 
27 de janeiro de 2015, pelo aviso de abertura n.º 
962/2015 e na Bolsa de Emprego Público com o 
código de oferta OE201501/259, designo o Exmo. 
Sr. Dr. José António Moreira Melo, em regime 
de comissão de serviço e pelo período de três anos, 
atento o disposto na proposta de designação do júri 
e respetivos fundamentos. 
A presente designação terá efeitos a partir do dia 1 
de fevereiro de 2016. 
Paços do Concelho, 21 de janeiro de 2016. 
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vítor Rodrigues)

DESPACHO DE DESIGNAÇÃO 02/2016
No âmbito do procedimento concursal n.º 24/2014, 
para o provimento do cargo de Chefe de Divisão 
de Gestão Policial Operacional, publicado no Diá-
rio da República, 2ª série, n.º 18, de 27 de janei-
ro de 2015, pelo aviso de abertura 962/2015 e na 
Bolsa de Emprego Público com o código de oferta 
OE201501/0278, designo a Exma. Sra. Dra. Eli-
sabete Marina Vidal da Moita Santos, em regi-
me de comissão de serviço e pelo período de três 
anos, atento o disposto na proposta de designação 
do júri e respetivos fundamentos. 
A presente designação terá efeitos a partir do dia 1 
de fevereiro de 2016. 
Paços do Concelho, 21 de janeiro de 2016. 
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vítor Rodrigues)

DESPACHO DE DESIGNAÇÃO 03/2016
No âmbito do procedimento concursal n.º 25/2014, 
para o provimento do cargo de Chefe de Divisão de 
Fiscalização e Contraordenações, publicado no Diá-
rio da República, 2ª série, n.º 18, de 27 de janeiro 
de 2015, pelo aviso de abertura n.º 962/2015 e na 
Bolsa de Emprego Público com o código de ofer-
ta OE201501/0268, designo o Exmo. Sr. Dr. José 
António Dias Figueiredo, em regime de comissão 
de serviço e pelo período de três anos, atento o 
disposto na proposta de designação do júri e res-
petivos fundamentos. 
A presente designação terá efeitos a partir do dia 1 
de fevereiro de 2016. 
Paços do Concelho, 21 de janeiro de 2016. 
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vítor Rodrigues)

DESPACHO DE DESIGNAÇÃO 04/2016
No âmbito do procedimento concursal n.º 26/2014, 
para o provimento do cargo de Chefe de Divisão de 
Contencioso, publicado no Diário da República, 2ª 
série, nº 18, de 27 de janeiro de 2015, pelo aviso 
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de abertura n.º 962/2015 e na Bolsa de Emprego 
Público com o código de oferta OE201501/0257, 
designo a Exma. Sra. Dra. Maria José Peixoto 
da Costa Soares, em regime de comissão de ser-
viço e pelo período de três anos, atento o disposto 
na proposta de designação do júri e respetivos fun-
damentos. 
A presente designação terá efeitos a partir do dia 1 
de fevereiro de 2016. 
Paços do Concelho, 21 de janeiro de 2016. 
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vítor Rodrigues)

DESPACHO DE DESIGNAÇÃO 05/2016
No âmbito do procedimento concursal n.º 29/2014, 
para o provimento do cargo de Chefe de Divisão de 
Saúde e Segurança no Trabalho, publicado no Diá-
rio da República, 2ª série, n.º 18, de 27 de janeiro 
de 2015, pelo aviso de abertura n.º 962/2015 e na 
Bolsa de Emprego Público com o código de oferta 
OE201501/287, designo a Exma. Sra. Dra. Maria 
Alexandra Vilar Pinheiro Pimenta Ribeiro, em 
regime de comissão de serviço e pelo período de 
três anos, atento o disposto na proposta de desig-
nação do júri e respetivos fundamentos. 
A presente designação terá efeitos a partir do dia 1 
de fevereiro de 2016. 
Paços do Concelho, 21 de janeiro de 2016. 
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vítor Rodrigues)

DESPACHO DE DESIGNAÇÃO 06/2016
No âmbito do procedimento concursal nº 34/2014, 
para o provimento do cargo de Chefe de Divisão 
de Contabilidade e Tesouraria, publicado no Diário 
da República, 2ª série, n.º 18, de 27 de janeiro de 
2015, pelo aviso de abertura n.º 962/2015 e na 
Bolsa de Emprego Público com o código de oferta 
OE201501/0266, designo a Exma. Sra. Dra. Ana 
João Simões Ribeiro, em regime de comissão de 
serviço e pelo período de três anos, atento o dis-
posto na proposta de designação do júri e respeti-
vos fundamentos. 
A presente designação terá efeitos a partir do dia 1 
de fevereiro de 2016. 
Paços do Concelho, 21 de janeiro de 2016. 
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vítor Rodrigues)

DESPACHO DE DESIGNAÇÃO 07/2016
No âmbito do procedimento concursal n.º 36/2014, 
para o provimento do cargo de Chefe de Divisão 
de Património e Expropriações, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 18, de 27 de janeiro 
de 2015, pelo aviso de abertura n.º 962/2015 e na 
Bolsa de Emprego Público com o código de oferta 
OE201501/0284, designo o Exmo. Sr. Eng.º Nuno 
Artur Carvalho Pereira da Silva, em regime de 
comissão de serviço e pelo período de três anos, 
atento o disposto na proposta de designação do júri 
e respetivos fundamentos. 

A presente designação terá efeitos a partir do dia 1 
de fevereiro de 2016. 
Paços do Concelho, 21 de janeiro de 2016. 
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vítor Rodrigues)

DESPACHO DE DESIGNAÇÃO 08/2016
No âmbito do procedimento concursal n.º 37/2014, 
para o provimento do cargo de Chefe de Divisão 
de Contratação Pública e Aprovisionamento, publi-
cado no Diário da República, 2.ª série, n.º 18, de 
27 de janeiro de 2015, pelo aviso de abertura n.º 
962/2015 e na Bolsa de Emprego Público com o 
código de oferta OE201501/0265, designo a Exma. 
Sra. Dra. Paula Cristina Marques da Silva, em 
regime de comissão de serviço e pelo período de 
três anos, atento o disposto na proposta de desig-
nação do júri e respetivos fundamentos. 
A presente designação terá efeitos a partir do dia 1 
de fevereiro de 2016. 
Paços do Concelho, 21 de janeiro de 2016. 
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vítor Rodrigues)

DESPACHO DE DESIGNAÇÃO 09/2016
No âmbito do procedimento concursal nº 38/2014, 
para o provimento do cargo de Chefe de Divisão 
de Gestão de Contratos, publicado no Diário da 
República, 2ª série, n.º 18, de 27 de janeiro de 
2015, pelo aviso de abertura n.º 962/2015 e na 
Bolsa de Emprego Público com o código de oferta 
OE201501/0258, designo a Exma. Sra. Dra. Ana 
Gabriela Campos Maia, em regime de comissão 
de serviço e pelo período de três anos, atento o 
disposto na proposta de designação do júri e res-
petivos fundamentos. 
A presente designação terá efeitos a partir do dia 1 
de fevereiro de 2016. 
Paços do Concelho, 21 de Janeiro de 2016. 
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vítor Rodrigues)

DESPACHO DE DESIGNAÇÃO 10/2016
No âmbito do procedimento concursal n.º 39/2014, 
para o provimento do cargo de Chefe de Divisão 
de Sistemas de Informação, publicado no Diário da 
República, 2ª série, n.º 18, de 27 de janeiro de 
2015, pelo aviso de abertura n.º 962/2015 e na 
Bolsa de Emprego Público com o código de oferta 
OE201501/0286, designo o Exmo. Sr. Dr. Antó-
nio José Barros Lopes Machado Aires, em regi-
me de comissão de serviço e pelo período de três 
anos, atento o disposto na proposta de designação 
do júri e respetivos fundamentos. 
A presente designação terá efeitos a partir do dia 1 
de fevereiro de 2016. 
Paços do Concelho, 21 de janeiro de 2016. 
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vítor Rodrigues)

DESPACHO DE DESIGNAÇÃO 11/2016
No âmbito do procedimento concursal n.º 47/2014, 
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para o provimento do cargo de Chefe de Divisão de 
Espaços Verdes e Salubridade, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 18, de 27 de janeiro 
de 2015, pelo aviso de abertura n.º 962/2015 e na 
Bolsa de Emprego Público com o código de oferta 
OE201501/0267, designo o Exmo. Sr. Eng.º An-
tónio Jorge Leitão Dias, em regime de comissão 
de serviço e pelo período de três anos, atento o 
disposto na proposta de designação do júri e res-
petivos fundamentos. 
A presente designação terá efeitos a partir do dia 1 
de fevereiro de 2016. 
Paços do Concelho, 21 de janeiro de 2016. 
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vítor Rodrigues)

DESPACHO DE DESIGNAÇÃO 12/2016
No âmbito do procedimento concursal n.º 48/2014, 
para o provimento do cargo de Chefe de Divi-
são De Gestão Ambiental, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 18, de 27 de janeiro de 
2015, pelo aviso de abertura n.º 962/2015 e na 
Bolsa de Emprego Público com o código de oferta 
OE201501/0271, designo a Exma. Sra. Dra. Ma-
ria de Fátima Ferreira da Silva, em regime de 
comissão de serviço e pelo período de três anos, 
atento o disposto na proposta de designação do júri 
e respetivos fundamentos. 
A presente designação terá efeitos a partir do dia 1 
de fevereiro de 2016. 
Paços do Concelho, 21 de janeiro de 2016. 
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vítor Rodrigues)

DESPACHO DE DESIGNAÇÃO 13/2016
No âmbito do procedimento concursal.º 50/2014, 
para o provimento do cargo de Chefe de Divisão 
de Gestão e Fiscalização Urbanística, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 18, de 27 de ja-
neiro de 2015, pelo aviso de abertura n.º 962/2015 
e na Bolsa de Emprego Público com o código de 
oferta OE201501/0276, designo o Exmo. Sr. Arq.º 
Nelson Fernando Oliveira Pinto, em regime de 
comissão de serviço e pelo período de três anos, 
atento o disposto na proposta de designação do júri 
e respetivos fundamentos. 
A presente designação terá efeitos a partir do dia 1 
de fevereiro de 2016. 
Paços do Concelho, 21 de janeiro de 2016. 
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vítor Rodrigues)

DESPACHO DE DESIGNAÇÃO 14/2016
No âmbito do procedimento concursal n.º 51/2014, 
para o provimento do cargo de Chefe de Divisão de 
Planeamento e Reabilitação Urbana, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 18, de 27 de ja-
neiro de 2015, pelo aviso de abertura n.º 962/2015 
e na Bolsa de Emprego Público com o código de 
oferta OE201501/0285, designo o Exmo. Sr. Dr. 
Alberto Rogério Príncipe Sá Araújo Simões, 

em regime de comissão de serviço e pelo período 
de três anos, atento o disposto na proposta de de-
signação do júri e respetivos fundamentos. 
A presente designação terá efeitos a partir do dia 1 
de fevereiro de 2016. 
Paços do Concelho, 21 de janeiro de 2016. 
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vítor Rodrigues)

DESPACHO DE DESIGNAÇÃO 15/2016
No âmbito do procedimento concursal n.º 52/2014, 
para o provimento do cargo de Chefe de Divisão 
de Gestão de Espaço Público e Publicidade, publi-
cado no Diário da República, 2.ª série, n.º 18, de 
27 de janeiro de 2015, pelo aviso de abertura n.º 
962/2015 e na Bolsa de Emprego Público com o 
código de oferta OE201501/0274, designo a Exma. 
Sra. Arq.ª Cristina Maria Figueiredo Duarte, 
em regime de comissão de serviço e pelo período 
de três anos, atento o disposto na proposta de de-
signação do júri e respetivos fundamentos. 
A presente designação terá efeitos a partir do dia 1 
de fevereiro de 2016. 
Paços do Concelho, 21 de janeiro de 2016. 
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vítor Rodrigues)

DESPACHO DE DESIGNAÇÃO 16/2016
No âmbito do procedimento concursal n.º 56/2014, 
para o provimento do cargo de Chefe de Divisão 
de Ação Social Escolar, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 18, de 27 de janeiro de 
2015, pelo aviso de abertura n.º 962/2015 e na 
Bolsa de Emprego Público com o código de oferta 
OE201501/0261, designo a Exma. Sra. Dra. Bár-
bara Diana Cardoso Camarinha de Oliveira, em 
regime de comissão de serviço e pelo período de 
três anos, atento o disposto na proposta de desig-
nação do júri e respetivos fundamentos. 
A presente designação terá efeitos a partir do dia 1 
de fevereiro de 2016. 
Paços do Concelho, 21 de janeiro de 2016. 
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vítor Rodrigues)

DESPACHO DE DESIGNAÇÃO 17/2016
No âmbito do procedimento concursal n.º 58/2014, 
para o provimento do cargo de Chefe de Divisão de 
Gestão de Equipamentos e Eventos, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 18, de 27 de ja-
neiro de 2015, pelo aviso de abertura n.º 962/2015 
e na Bolsa de Emprego Público com o código de 
oferta OE201501/0272, designo a Exma. Sra. Dra. 
Esmeralda Eugênia Fernandes Barbosa, em re-
gime de comissão de serviço e pelo período de três 
anos, atento o disposto na proposta de designação 
do júri e respetivos fundamentos. 
A presente designação terá efeitos a partir do dia 1 
de fevereiro de 2016. 
Paços do Concelho, 21 de janeiro de 2016. 
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vítor Rodrigues)
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DESPACHO DE DESIGNAÇÃO 18/2016
No âmbito do procedimento concursal n.º 59/2014, 
para o provimento do cargo de Chefe de Divisão 
de Turismo, publicado no Diário da República, 2.ª 
série, n.º 18, de 27 de janeiro de 2015, pelo aviso 
de abertura n.º 962/2015 e na Bolsa de Emprego 
Público com o código de oferta OE201501/0288, 
designo o Exmo. Sr. Dr. Eurico Manuel Moreno 
Pinto Valente Coelho, em regime de comissão de 
serviço e pelo período de três anos, atento o dis-
posto na proposta de designação do júri e respeti-
vos fundamentos. 
A presente designação terá efeitos a partir do dia 1 
de fevereiro de 2016. 
Paços do Concelho, 21 de janeiro de 2016. 
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vítor Rodrigues)

DESPACHO DE DESIGNAÇÃO 19/2016
No âmbito do procedimento concursal nº 62/2014, 
para o provimento do cargo de Chefe de Divisão de 
Ação Social, Voluntariado e Saúde, publicado no Di-
ário da República, 2.ª série, n.º 18, de 27 de janeiro 
de 2015, pelo aviso de abertura n.º 962/2015 e na 
Bolsa de Emprego Público com o código de oferta 
OE201501/0262, designo a Exma. Sra. Dra. Carla 
Maria Simões Oliveira, em regime de comissão 
de serviço e pelo período de três anos, atento o 
disposto na proposta de designação do júri e res-
petivos fundamentos. 
A presente designação terá efeitos a partir do dia 1 
de fevereiro de 2016. 
Paços do Concelho, 21 de janeiro de 2016. 
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vítor Rodrigues)

DESPACHO DE DESIGNAÇÃO 20/2016
No âmbito do procedimento concursal nº 41/2014, 
para o provimento do cargo de Chefe de Divisão 
de Mobilidade e Transportes, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 18, de 27 de janeiro de 
2015, pelo aviso de abertura n.º 962/2015 e na 
Bolsa de Emprego Público com o código de oferta 
OE201501/0281, designo a Exma. Sra. Eng.ª Su-
sana Cristina Geada e Paulino Silva, em regime 
de comissão de serviço e pelo período de três anos, 
atento o disposto na proposta de designação do júri 
e respetivos fundamentos. 
A presente designação terá efeitos a partir do dia 1 
de fevereiro de 2016. 
Paços do Concelho, 21 de janeiro de 2016. 
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vítor Rodrigues)

DESPACHO DE DESIGNAÇÃO 21/2016
No âmbito do procedimento concursal n.º 42/2014, 
para o provimento do cargo de Chefe de Divisão de 
Conceção e Construção de Equipamentos e Espa-
ços Públicos, publicado no Diário da República, 2.ª 
série, n.º 18, de 27 de janeiro de 2015, pelo aviso 
de abertura n.º 962/2015 e na Bolsa de Emprego 

Público com o código de oferta OE201501/0289, 
designo o Exmo. Sr. Eng.º Rui André Ferreira 
Ramos, em regime de comissão de serviço e pelo 
período de três anos, atento o disposto na proposta 
de designação do júri e respetivos fundamentos. 
A presente designação terá efeitos a partir do dia 1 
de fevereiro de 2016. 
Paços do Concelho, 21 de janeiro de 2016. 
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vítor Rodrigues)

DESPACHO DE DESIGNAÇÃO 22/2016
No âmbito do procedimento concursal n.º 43/2014, 
para o provimento do cargo de Chefe de Divisão de 
Gestão de Empreitadas e Fiscalização, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 18, de 27 de ja-
neiro de 2015, pelo aviso de abertura n.º 962/2015 
e na Bolsa de Emprego Público com o código de 
oferta OE201501/0273, designo a Exma. Sra. 
Eng.ª Isabel Maria da Cruz Carvalho, em regi-
me de comissão de serviço e pelo período de três 
anos, atento o disposto na proposta de designação 
do júri e respetivos fundamentos. 
A presente designação terá efeitos a partir do dia 1 
de fevereiro de 2016. 
Paços do Concelho, 21 de janeiro de 2016. 
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vítor Rodrigues)

DESPACHO DE DESIGNAÇÃO 23/2016
No âmbito do procedimento concursal n.º 44/2014, 
para o provimento do cargo de Chefe de Divisão de 
Manutenção de Equipamentos, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 18, de 27 de janeiro 
de 2015, pelo aviso de abertura n.º 962/2015 e na 
Bolsa de Emprego Público com o código de ofer-
ta OE201501/0279, designo a Exma. Sra. Eng.ª 
Rosa Maria Pereira Dias, em regime de comissão 
de serviço e pelo período de três anos, atento o 
disposto na proposta de designação do júri e res-
petivos fundamentos. 
A presente designação terá efeitos a partir do dia 1 
de fevereiro de 2016. 
Paços do Concelho, 21 de janeiro de 2016. 
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vítor Rodrigues)

DESPACHO DE DESIGNAÇÃO 24/2016
No âmbito do procedimento concursal n.º 45/2014, 
para o provimento do cargo de Chefe de Divisão de 
Manutenção de Espaços Públicos, publicado no Diá-
rio da República, 2.ª série, n.º 18, de 27 de janeiro 
de 2015, pelo aviso de abertura n.º 962/2015 e na 
Bolsa de Emprego Público com o código de ofer-
ta OE201501/0280, designo a Exma. Sra. Eng.ª 
Helga Nair Cardoso Lima Pinto, em regime de 
comissão de serviço e pelo período de três anos, 
atento o disposto na proposta de designação do júri 
e respetivos fundamentos. 
A presente designação terá efeitos a partir do dia 1 
de fevereiro de 2016. 
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Paços do Concelho, 21 de janeiro de 2016. 
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vítor Rodrigues)

DESPACHO 25/P/2016
Nomeação de Adjunta para apoio aos mem-
bros da câmara municipal (substituição por 
saída de Adjunto)
Considerando que: 
I. O Presidente da Câmara pode constituir gabine-
te de apoio à presidência e à vereação, de acordo 
com o disposto no artigo 42° do anexo I, da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro; 
II. Os aludidos Gabinetes podem ser compostos pe-
los elementos identificados nas alíneas c) do n.º 1 e 
d) do n.º 2 do normativo identificado; 
III. Por força da nomeação do Senhor Dr. Miguel 
Lemos Rodrigues como Administrador Executivo da 
Águas de Gaia, EM, SA, verifica-se a vacatura do 
lugar de Adjunto, no grupo dos elementos de apoio 
aos membros da Câmara Municipal; 
IV. Face à crescente complexidade e alargamento 
do âmbito de competências próprias e delegadas 
do Presidente da Câmara e da Vereação, bem como 
ao acompanhamento de processos de responsa-
bilidade acrescida que a Câmara Municipal de Vila 
Nova de Gaia tem assumido no presente mandato, 
torna-se indispensável a constituição total dos Ga-
binetes de Apoio; 
Assim, de acordo com as razões anteriormente 
apresentadas, no exercício da competência que me 
é atribuída e conferida pelo n.º 4, do artigo 43.°, 
do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
ao abrigo das alíneas c), do n.º 1 e d) do n.º 2, do 
artigo 42° do mesmo diploma legal, bem como as 
disposições legais decorrentes do Decreto-Lei n.º 
11/2012, de 20 de janeiro e considerando a vaca-
tura do cargo, nomeio para o exercício de funções 
de Adjunta, para apoio aos membros da Câmara 
Municipal, a Senhora Marta Alexandra Rocha dos 
Santos. 
A remuneração, competências, garantias, deveres 
e incompatibilidades dos membros de apoio aos 
gabinetes são as constantes do artigo 43°, do Ane-
xo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e do 
Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro. 
Determino que a presente nomeação produza efei-
tos a 25 de janeiro de 2015, inclusive. 
O presente despacho determina a cessação de fun-
ções decorrente do Despacho n.º 137/PCM/2013, 
de 21 de Outubro. 
Promova-se a publicação, em boletim municipal, do 
teor do presente despacho e dê-se conhecimento 
do mesmo a todos os serviços municipais. 
À próxima reunião de Câmara para conhecimento. 
Paços do Município, 25 de janeiro de 2016 
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vítor Rodrigues)

DESPACHO 26/P/2016
Nomeação de Secretária para apoio aos mem-
bros da câmara municipal (em substituição 
por saída de Secretária)
Considerando que: 
I. O Presidente da Câmara pode constituir gabine-
te de apoio à presidência e à vereação, de acordo 
com o disposto no artigo 42° do anexo I, da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro; 
II. Os aludidos Gabinetes podem ser compostos pe-
los elementos identificados nas alíneas c) do n.º 1 e 
d) do n.º 2 do normativo identificado; 
III. Por força da cessação de funções de Marta Ale-
xandra Rocha dos Santos, como Secretária do Ga-
binete de Apoio à Presidência, entretanto nomeada 
Adjunta, verifica-se a vacatura do lugar de Secretá-
ria, no grupo dos elementos de apoio aos membros 
da Câmara Municipal; 
IV. Face à crescente complexidade e alargamento 
do âmbito de competências próprias e delegadas 
do Presidente da Câmara e da Vereação, bem como 
ao acompanhamento de processos de responsa-
bilidade acrescida que a Câmara Municipal de Vila 
Nova de Gaia tem assumido no presente mandato, 
torna-se indispensável a constituição total dos Ga-
binetes de Apoio; 
Assim, de acordo com as razões anteriormente 
apresentadas, no exercício da competência que me 
é atribuída e conferida pelo n.º 4, do artigo 43.°, 
do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
ao abrigo das alíneas c), do n.º 1 e d) do n.º 2, do 
artigo 42° do mesmo diploma legal, bem como as 
disposições legais decorrentes do Decreto-Lei n.º 
11/2012, de 20 de janeiro e considerando a vaca-
tura do cargo, nomeio para o exercício de funções 
de Secretária, para apoio aos membros da Câmara 
Municipal, a Dra. Piedade Susana Silva Pina. 
A remuneração, competências, garantias, deveres 
e incompatibilidades dos membros de apoio aos 
gabinetes são as constantes do artigo 43°, do Ane-
xo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e do 
Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro. 
Determino que a presente nomeação produza efei-
tos a 25 de janeiro de 2015, inclusive. 
Promova-se a publicação, em boletim municipal, do 
teor do presente despacho e dê-se conhecimento 
do mesmo a todos os serviços municipais. 
À próxima reunião de Câmara para conhecimento. 
Paços do Município, 25 de janeiro de 2016 
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vítor Rodrigues)

B.2. ORDENS DE SERVIÇO

ORDEM DE SERVIÇO 01/2016
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-
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CIA DE PONTO no dia 9 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-
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, 29 de janeiro de 
2016.
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vítor Rodrigues)

C.1. EDITAIS

EDT-CMVNG/2016/2
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - LARGO DA 
IGREJA, VALADARES
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 14 de De-
zembro de 2015, foi aprovada a seguinte POSTURA 
MUNICIPAL DE TRÂNSITO:
- Trânsito proibido, com adicional, "exceto cargas e 
descargas para a Escola" no Largo da Igreja, entre 
as Ruas de Carrais e Nova da Igreja.
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
Vila Nova de Gaia, 18 de Dezembro de 2015,
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 04/01/2016

EDT-CMVNG/2016/15
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - RUA DA PAZ, 
NO CRUZAMENTO COM A RUA DE BARBEITOS, CA-
NIDELO
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 14 de De-
zembro de 2015, foi aprovada a seguinte POSTURA 
MUNICIPAL DE TRÂNSITO:
- Colocação de 2 sinais de paragem obrigatória, 
STOP, na Rua da Paz, no cruzamento com a Rua de 
Barbeitos, sentido sul/norte e norte/sul.
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
Vila Nova de Gaia, 18 de Dezembro de 2015,
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 06/01/2016

EDT-CMVNG/2016/16
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, VEREA-
DOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR DESPACHO 
Nº. 14/PCM/2014, DE 10 DE MARÇO DE 2014 E 
DESPACHO RETIFICATIVO N.º 23/2015, DE 18 DE 
JUNHO DE 2015,
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 Ordi-
nária realizada no dia 14 de dezembro 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 
Municipal, estando a respetiva ata exposta para 
consulta, junto do balcão de informação. 

C. AVISOS E EDITAIS
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Vila Nova de Gaia, 6 de janeiro de 2016.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 08/01/2016

EDT-CMVNG/2016/17
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - RUA JOA-
QUIM DOMINGUES DA SILVA, SERZEDO 
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 28 de De-
zembro de 2015, foi aprovada a seguinte POSTURA 
MUNICIPAL DE TRÂNSITO: implementação do sinal 
C6, com os dizeres de 5,5t, (trânsito proibido a ve-
ículos de peso total superior à indicada).
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
Vila Nova de Gaia, 04 de Janeiro de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 11/01/2016

EDT-CMVNG/2016/34
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 18 de janeiro de 2016, 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 
18.01.2016.
E para constar se lavrou o presente Edital que vai 
ser afixado no átrio Municipal.
Vila Nova de Gaia, 04 de janeiro de 2016.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 12/01/2016

EDT-CMVNG/2016/35
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - RUA DA PA-
RADELA, PEDROSO
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 28 de de-
zembro de 2015, foi aprovada a seguinte POSTURA 
MUNICIPAL DE TRÂNSITO:
Rua Futebol Clube de Avintes, no entroncamento 
com a rua da Fábrica das Cavadinhas – Implemen-
tação de sinal de trânsito STOP (B2) – Paragem 
obrigatória em cruzamentos ou entroncamentos.
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal

Vila Nova de Gaia, 07 de janeiro de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 12/01/2016

EDT-CMVNG/2016/36
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, 11 de janeiro de 2016.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 13/01/2016

EDT-CMVNG/2016/37
“Hasta pública para alienação sob a forma de su-
cata, de veículos removidos da via pública que, de 
acordo com o Código da Estrada, se encontrem em 
condições legais de serem considerados adquiridos 
pelo Município, bem como materiais ferrosos pro-
venientes da atividade do Município, que durante o 
período contratual venham a ser considerados dis-
pensáveis, a ser executado pelo prazo de um ano 
ou até que o montante de receita proveniente da 
alienação atinja o valor de € 75.000,00 (setenta e 
cinco mil euros) ”
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Verea-
dor do Pelouro da Administração Geral Municipal, 
no uso das competências delegadas pelo Exmo. Sr. 
Presidente do Município de Vila Nova de Gaia por 
despacho nº 145/PCM/2013, faz saber que se irá 
proceder à alienação, sob a forma de sucata, de ve-
ículos removidos da via pública que, de acordo com 
o Código da Estrada, se encontrem em condições 
legais de serem considerados adquiridos pelo Mu-
nicípio, bem como materiais ferrosos provenientes 
da atividade do Município, que durante o período 
contratual venham a ser considerados dispensá-
veis, a ser executado pelo prazo de um ano ou até 
que o montante de receita proveniente da aliena-
ção atinja o valor de € 75.000,00 (setenta e cinco 
mil euros).
I) Identificação dos bens
Os bens objeto da presente hasta pública consis-
tem em sucata, composta por veículos removidos 
da via pública que, de acordo com o Código da Es-
trada, se encontrem em condições legais de serem 
considerados adquiridos pelo Município, bem como 
materiais ferrosos provenientes da atividade do Mu-
nicípio, que durante o período contratual venham 
a ser considerados dispensáveis, a ser executado 
pelo prazo de um ano ou até que o montante de 
receita proveniente da alienação atinja o valor de € 
75.000,00 (setenta e cinco mil euros).
Para efeitos do presente procedimento serão tam-
bém consideradas e tratadas como viaturas em fim 
de vida, as viaturas usadas, desmanteladas, corta-
das e ou destruídas no âmbito de cursos de forma-
ção levadas a cabo pelo Município ou em colabora-
ção com outras entidades públicas ou privadas.
II) Valor Base de Proposta:
1 - O valor base da proposta é de 100,00€ /tonela-
da (cem euros/tonelada).
III) Comissão: A comissão de adjudicação será 

constituída por: 
Presidente: Dr.ª Elisa Cidade;
1º Vogal: Dr.ª Manuela Garrido;
2º Vogal: Dr. Cunha e Silva;
Suplentes:  Eng.º Nuno Silva, Dr. Jorge Lopes e 
Reinaldo Ferreira.
Nas faltas e impedimentos dos elementos da co-
missão, estes serão substituídos pelos elementos 
que se lhes seguem.
IV) Modalidade de pagamento:
O pagamento ao Município de Vila Nova de Gaia re-
sultante da venda dos bens identificados no Ponto 
I, deverá ser efetuado até trinta dias após emissão 
da respetiva fatura, nos termos das condições defi-
nidas nas Cláusulas Gerais e Cláusulas Técnicas da 
Alienação.
V) Local e data limite para apresentação das pro-
postas:
As propostas deverão ser entregues na Direcção 
Municipal de Administração e Finanças – Divisão 
Património e Expropriações, sita na Rua Diogo Cas-
sels, 121 – 4430-076 Vila Nova de Gaia, (telefone 
número 223742400 - E-mail: geral@mail.cm-gaia.
pt), até às 16:30 horas do dia 22 de Janeiro de 
2016. 
VI) Local, data e hora da hasta pública: 
A hasta pública realizar-se-á às 10 horas do dia 26 
de Janeiro de 2016, no Salão Nobre do Edifício dos 
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, sito na Av. 
Da República, Freguesia de Mafamude, Vila Nova 
de Gaia.
VII) Apresentação das Propostas:
As propostas deverão ser apresentadas nos ter-
mos e condições definidas nas Condições Gerais de 
Alienação, podendo ser entregues pessoalmente ou 
enviadas pelo correio, sob registo, sendo elaborada 
lista das propostas apresentadas ordenada de acor-
do com a respetiva apresentação.
VIII) A Praça:
A praça inicia-se com a abertura das propostas re-
cebidas, iniciando-se a licitação a partir do valor do 
preço mais elevado constante das propostas admi-
tidas.
Os lanços mínimos de arrematação serão de 5,00€/ 
tonelada.
No Ato Público da praça, procede-se à licitação 
verbal entre os proponentes, que podem ser os 
próprios ou seus representantes devidamente cre-
denciados com poderes bastantes para o efeito. A 
licitação termina quando tiver sido anunciado por 
três vezes o lanço mais elevado e este não for co-
berto.
IX) A Adjudicação:
A adjudicação será efetuada provisoriamente ao 
proponente cuja proposta, de acordo com os crité-
rios de adjudicação indicados, venha a ser conside-
rada a melhor proposta.
A decisão de adjudicação definitiva ou de não adju-
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dicação compete à Câmara Municipal de Vila Nova 
de Gaia, sendo dela notificado o adjudicatário, por 
carta registada, com aviso de receção, no prazo de 
trinta dias a contar da adjudicação.
O processo da hasta pública, composto pelo pre-
sente Edital, Condições Gerais de Alienação e Con-
dições Técnicas, está disponível para consulta na 
Direcção Municipal de Administração e Finanças 
– Divisão Património e Expropriações, sita na Rua 
Diogo Cassels, 121 – 4430-076 Vila Nova de Gaia, 
(telefone número 223742400 - E-mail: geral@mail.
cm-gaia.pt) até à data limite da entrega de pro-
postas.
Vila Nova de Gaia, 08 de Janeiro de 2016
O Vereador, (Manuel António Correia Monteiro, Dr.)
Data de Publicitação: 13/01/2016

EDT-CMVNG/2016/39
(Art.º 70.º, n.º 1, alínea d) do Código do Procedi-
mento Administrativo)
TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Dr., Diretor do 
Departamento de Polícia Municipal do Município de 
Vila Nova de Gaia, no uso das competências atribuí-
da pelo despacho n.º 81/2014, de 13 de novembro, 
do Senhor Vereador do Pelouro da Fiscalização Mu-
nicipal e Vistorias Administrativas, com competên-
cia subdelegada pelo despacho n.º 14/PCM/2014, 
de 10 de Março, do Senhor Presidente da Câmara 
Municipal, com competência conferida por esta últi-
ma, 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 – proprietário ou proprie-
tários do prédio urbano sito na Travessa de Sousa 
Nogueira, frente ao nº 89, na freguesia de Gulpi-
lhares e Valadares, deste concelho de Vila Nova de 
Gaia –, de que, no âmbito do Processo Administra-
tivo nº 753/VT/2015, foi determinada a realização 
de uma vistoria administrativa ao referido prédio. 
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 22 de feverei-
ro de 2016, aproximadamente pelas 09h45, 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 do referido imó-
vel.
Nos termos do disposto no nº 3 do art.º 90º do 
RJUE, poderão os aqui notificados, caso o desejem, 
até à véspera da data da realização da diligência, 
indicar um perito para intervir na realização da vis-
toria e/ou formular quesitos que queiram ver res-
pondidos 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, 8 de janeiro de 2015
(Proc. Nº 753/VT/2015)
O Diretor do Departamento da Polícia Municipal, Dr. 
Telmo moreira
Data de Publicitação: 14/01/2016

EDT-CMVNG/2016/40
(PROC.º Nº 0333/2014 – 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 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o terreno 
sito nas traseiras do nº 72 da Travessa Dr. Ferreira 
Alves, freguesia de Gulpilhares, 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 Regu-
lamento 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), 
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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, 22 de dezembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 14/01/2016

EDT-CMVNG/2016/41
(PROC.º Nº 0474/2015 – 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 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o terreno 
sito no gaveto da Rua Garcia de Resende, Rua In-
fanta D. Maria e Rua Diogo Brandão, freguesia de 
Mafamude, 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 Re-
síduos 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, 10 de dezembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 14/01/2016

EDT-CMVNG/2016/42
(PROC.º Nº 0893/2014 – 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 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o terreno 
sito na Travessa das Moutadas, junto ao nº 144, 
freguesia de Gulpilhares, deste concelho, a proce-
der 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 ar-
tigo 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, 
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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, 22 de dezembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 14/01/2016

EDT-CMVNG/2016/43
(PROC.º Nº 1237/2014 – 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 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
terreno integrante da habitação sito no Largo do 
Telhado, nº 24/28, freguesia de Mafamude, deste 
concelho, se encontra coberto de densa e variada 
vegetação, está consequentemente sem qualquer 
tipo de manutenção, constituindo perigo para pes-
soas 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 artº 121º e nº 1 do 
artigo 122º, 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, 2 de dezembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 14/01/2016

EDT-CMVNG/2016/47
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, VEREA-
DOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR DESPACHO 
Nº. 14/PCM/2014, DE 10 DE MARÇO DE 2014 E 
DESPACHO RETIFICATIVO N.º 23/2015, DE 18 DE 
JUNHO DE 2015,
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 01 respeitante à Reunião 
Ordinária realizada no dia 8 de janeiro de 2016, 
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, 18 de janeiro de 2016.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
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Data de Publicitação: 18/01/2016

EDT-CMVNG/2016/48
(PROC.º Nº 0717/2015 – 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 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o terreno 
sito na Rua Júlio Dinis, junto ao nº 95, freguesia 
de Grijó, 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 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, 22 de dezembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 18/01/2016

EDT-CMVNG/2016/49
(PROC.º Nº 1094/2015 – 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 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
terreno sito na Rua do Calvário, ao lado direito do 
nº 150, freguesia de Grijó, deste concelho, se en-
contra coberto de densa e variada vegetação, está 
consequentemente sem qualquer tipo de manu-
tenção, 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 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
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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 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 18/01/2016

EDT-CMVNG/2016/50
(PROC.º Nº 0903/2015 – 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 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o terreno 
sito na Travessa de Entre os Rios, frente ao nº 60, 
freguesia de Grijó, 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 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 30 de dezembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 18/01/2016

EDT-CMVNG/2016/51
(PROC.º Nº 0415/2015 – 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 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o terreno 
sito na Rua do Choupelo, junto ao nº 76, freguesia 
de Grijó, 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.
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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, 30 de dezembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 19/01/2016

EDT-CMVNG/2016/53
(PROC.º Nº 0272/2015 – 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 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o terreno 
sito na Rua da Póvoa de Baixo, junto ao nº 470, fre-
guesia de Grijó, 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-
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, 30 de dezembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 19/01/2016

EDT-CMVNG/2016/54
(PROC.º Nº 1159/2015 – 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 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro e 
por este meio que, tendo-se constatado que o ter-
reno sito na Rua General Humberto Delgado, junto 
ao nº 226, freguesia de Serzedo, 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
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“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 121º e nº 1 do 
artigo 122º, 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, 10 de dezembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 19/01/2016

EDT-CMVNG/2016/55
(PROC.º Nº 0780/2015 – 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 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o logradou-
ro da habitação sito na Rua Loureiro de Baixo, nº 
1271, freguesia de Grijó, deste concelho, a proce-
der 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 ar-
tigo 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, 22 de dezembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 19/01/2016

EDT-CMVNG/2016/61
(PROC.º Nº 1040/2015 – 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 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
terreno sito no gaveto da Rua de Santo Tirso com a 
Rua 1º de Maio, freguesia de Avintes, deste conce-
lho, se encontra coberto de densa e variada vege-
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tação, está consequentemente sem qualquer tipo 
de manutenção, constituindo 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 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 121º e nº 1 do 
artigo 122º, 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 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 20/01/2016

EDT-CMVNG/2016/62
(PROC.º Nº 0500/2015 – 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 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro que 
fica notificado o(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno sito na rua dos Fogueteiros, jun-

to ao nº 214, freguesia de Avintes, 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-
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.
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E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo. 
Vila Nova de Gaia, 22 de dezembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 20/01/2016

EDT-CMVNG/2016/63
TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do De-
partamento de Policia Municipal, no uso das com-
petências subdelegadas pelo Exmo. Senhor Vere-
ador Dr. Manuel Monteiro, por Despacho n.º 81/
VMM/2014 de 13 de Novembro de 2014:
Faz saber, que fica por este meio notificada MAR-
GARIDA GUEDES DA COSTA, arrendatária que foi 
da habitação sita na Travessa Quinta do Facas, n.º 
100 – 2.º Esq.º., - Empreendimento Alberto Martins 
de Andrade, freguesia de S. Félix da Marinha, deste 
Concelho, para no prazo de 8 (oito) dias seguidos, 
contados a partir do dia 19 de Janeiro de 2016, 
proceder ao levantamento de todos os seus bens 
ali depositados, na sequência do despejo, devendo 
para tal dirigir-se à Gaiurb, urbanismo e habitação, 
EM, 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.
N/ Ref.ª: SAI-PMVNG/2016/22
Vila Nova de Gaia, 08-01-2016 
Data de Publicitação: 20/01/2016

EDT-CMVNG/2016/64
(PROC.º Nº 0941/2015 – 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 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o terreno 
sito na Rua Dr. João Ferreira Silva Oliveira, junto 
ao nº 67, freguesia de Perosinho, 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 Regu-
lamento 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, 30 de dezembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 20/01/2016

EDT-CMVNG/2016/65
(PROC.º Nº 0572/2015 – 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 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro que fica notificado o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que a 
qualquer título detenha o terreno sito na Rua das 
Alminhas, junto ao nº 19, freguesia de Sermonde, 
deste concelho, a proceder à gestão de combustí-
vel, relativos aos estratos arbustivo, subarbustivo 
e arbóreo, no prazo de VINTE DIAS, contados da 
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data de afixação do presente edital, em virtude do 
referido terreno não cumprir os respetivos crité-
rios 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 Ja-
neiro, 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.
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, madei-
ra ou sobrantes vegetais, e de outras substâncias 
altamente inflamáveis, bem como deve ser asse-
gurado que as copas das árvores e dos arbustos 
estejam no mínimo distanciadas das edificações 5 
metros.
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 terrenos 
confinantes a edificações, designadamente habi-
tações, estaleiros, armazéns, oficinas, fábricas ou 
outros equipamentos, são obrigados a proceder à 
gestão de combustível numa faixa de 50 metros à 
volta das edificações, medida a partir da alvenaria 
exterior da edificação, de acordo com as normas 
constantes do presente decreto-lei e que dele faz 
parte integrante.”
Artigo 33.º
“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 49.º
“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.”
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, 30 de dezembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 20/01/2016

EDT-CMVNG/2016/66
(PROC.º Nº 0734/2015 – 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 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o terreno 
sito nas traseiras do 103 da Rua de Santo Isidro, 
freguesia de Pedroso, 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 
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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, 30 de dezembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 20/01/2016

EDT-CMVNG/2016/67
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, VEREA-
DOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR DESPACHO 
Nº. 14/PCM/2014, DE 10 DE MARÇO DE 2014 E 
DESPACHO RETIFICATIVO N.º 23/2015, DE 18 DE 
JUNHO DE 2015,
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 Minuta da Ata nº 02 respeitante à Reu-
nião Pública realizada no dia 18 de janeiro de 2016, 
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, 20 de janeiro de 2016.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 21/01/2016

EDT-CMVNG/2016/71
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, VEREA-
DOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR DESPACHO 
Nº. 14/PCM/2014, DE 10 DE MARÇO DE 2014 E 
DESPACHO RETIFICATIVO N.º 23/2015, DE 18 DE 
JUNHO DE 2015,
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 27 respeitante à Reunião Pública 
realizada no dia 28 de dezembro de 2015, 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, 21 de janeiro de 2016.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 22/01/2016

EDT-CMVNG/2016/73
(PROC.º Nº 0428/2015 – 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 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o terreno 
sito na Rua de Casais, frente ao nº 583, freguesia 
de Gulpilhares, 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-
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 
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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, 30 de dezembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 22/01/2016

EDT-CMVNG/2016/74
(PROC.º Nº 0807/2015 – 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 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro e 
por este meio que, tendo-se constatado que o ter-
reno sito na Rua Leira do Monte, traseiras do nº 54, 
freguesia de S. Félix da Marinha, 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 121º e nº 1 do 
artigo 122º, 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 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 22/01/2016

EDT-CMVNG/2016/75
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(a) José 
Manuel Costa Teixeira, com última morada conhe-
cida na Rua do Corvo, 523 2º Frt – Arcozelo, na 
qualidade de proprietário(a) conforme consta na 
Conservatória do Registo de Automóveis, de que 
a Polícia Municipal de Vila Nova de Gaia removeu 
no dia 23/10/2015, ao abrigo do art.º 163.º, n.º 1 
alínea f) do Código da Estrada, da Rua Rio do Vale, 
freguesia de Arcozelo, para o Estaleiro Municipal, 
sito na Rua do Passadouro, Freguesia da Madalena, 
o veículo Ligeiro de Passageiros, marca Renault, 
modelo Clio, matrícula 88-40-EJ
Dispõe o(a) notificado(a) do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do presente 
Edital, para a reclamação do referido veículo, sob 
pena do mesmo ser considerado abandonado e ad-
quirido pela Autarquia, conforme o previsto no n.º 
4 do art.º 165.º do Código da Estrada, com as con-
sequências daí resultantes
E para constar se faz o presente Edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares de estilo 
N/ Ref.ª: SAI-PMVNG/2015/685
Vila Nova de Gaia, 21-12-2015 
Data de Publicitação: 22/01/2016



Nº 61 | janeiro 2016 | BOLETIM MUNICIPAL

www.cm-gaia.pt 49

EDT-CMVNG/2016/76
(PROC.º Nº 0854/2015 – 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 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o terreno 
sito na Rua de Enxomil, junto ao nº 420, 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 Re-
síduos 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, 10 de dezembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 22/01/2016

EDT-CMVNG/2016/77
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, VEREA-
DOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR DESPACHO 
Nº. 14/PCM/2014, DE 10 DE MARÇO,
FAZ SABER que:
DERRAMA ANO 2016
Em cumprimento do estipulado no n º 1 e 10 do 
art.º 18º da Lei n º 73/2013, de 3 de Setembro 
informa-se que a Assembleia Municipal em reunião 
ordinária efetuada em 15 de Outubro de 2015, de-
liberou fixar a taxa da derrama a cobrar no ano de 
2016, nos seguintes valores:
- 1,50 %, para empresas com um volume de negó-
cios superior a € 150.000. 
- 1,25 %, para empresas com um volume de negó-
cios até € 150.000.
- Isenção, durante 3 anos, para empresas que se 
fixem no concelho em 2016 e desde que criem e 
mantenham durante esse período, cinco ou mais 
postos de trabalho.
IMI - 2016
Em cumprimento do estipulado no nº5 do artigo 
112º do CIMI (DL nº. 287/03, de 12 de Novembro), 
informa-se que a Assembleia Municipal em reunião 
ordinária efetuada em 15 de Outubro de 2015, deli-
berou fixar, para o ano 2016, para o Imposto Muni-
cipal sobre Imóveis a pagar para os prédios urbanos 
contemplados na alínea c) do nº1 do artigo 112º do 
CIMI, a taxa de 0,45%. E nos termos e para efeitos 
do disposto no nº8 do artigo 112º do CIMI, fixar a 
majoração de 30% sobre a taxa aplicável a prédios 
urbanos degradados, considerando-se como tal to-
dos os imóveis relativamente aos quais, nos termos 
da legislação administrativa em vigor, tenham sido 
ordenadas pela Câmara Municipal, obras de conser-
vação ou beneficiação, por fazerem perigar a saúde 
e segurança de pessoas e bens. 
PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS - 2016
Em cumprimento do estipulado no n º 1 e 2 do art.º 
26º da Lei n º 73/2013, de 3 de Setembro informa-
-se que a Assembleia Municipal em reunião ordiná-
ria efetuada em 15 de Outubro de 2015, deliberou 
a fixação de uma participação de 5% no IRS dos 
sujeitos passivos com domicílio fiscal em Vila Nova 
de Gaia.
E para constar se lavrou o presente Edital que vai 
ser afixado no átrio Municipal. 
Vila Nova de Gaia, 21 de janeiro de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 22/01/2016
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EDT-CMVNG/2016/78
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 15 de fevereiro de 2016, 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 
15.02.2016.
E para constar se lavrou o presente Edital que vai 
ser afixado no átrio Municipal.
Vila Nova de Gaia, 19 de janeiro de 2016.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 22/01/2016

EDT-CMVNG/2016/79
TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do De-
partamento de Policia Municipal, no uso das com-
petências subdelegadas pelo Exmo. Senhor Vere-
ador Dr. Manuel Monteiro, por Despacho n.º 81/
VMM/2014 de 13 de Novembro de 2014:
Faz saber, que fica por este meio notificada MARIA 
CIDÁLIA VIEIRA SIMÕES, arrendatária que foi da 
habitação sita na Rua D. Glória de Castro, n.º 29 
A – 7.º Dt.º Frt., - Empreendimento Social Quinta 
do Monte Grande, freguesia de Vilar de Andorinho, 
deste Concelho, para no prazo de 8 (oito) dias se-
guidos, contados a partir do dia 19 de Janeiro de 
2016, proceder ao levantamento de todos os seus 
bens ali depositados, na sequência do despejo, de-
vendo para tal dirigir-se à Gaiurb, urbanismo e ha-
bitação, EM, sob pena, de não o fazendo serem os 
mesmos considerados perdidos a favor deste Mu-
nicípio. 
Para constar se passou o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos lugares públicos de 
costume.
N/ Ref.ª: SAI-PMVNG/2016/24
Vila Nova de Gaia, 08-01-2016 
Data de Publicitação: 22/01/2016

EDT-CMVNG/2016/80
TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor de De-
partamento de Policia Municipal, no uso das com-
petências subdelegadas pelo Exmo. Senhor Vere-
ador Dr. Manuel Monteiro, por Despacho n.º 81/
VMM/2014 de 13 de Novembro de 2014:
Faz saber, que fica por este meio notificado FRAN-
CISCO DÀRIO CRUZ MARQUES, arrendatário que 
foi da habitação sita na Praceta José Padre Cor-

reia, Bloco 14 – 5.º Esq. – Vilar de Andorinho, deste 
Concelho, para no prazo de 10 (dez), contados a 
partir do dia 20 de Janeiro de 2016, proceder ao le-
vantamento de todos os seus bens ali depositados, 
na sequência do despejo, devendo para tal dirigir-
-se à Gaiurb, urbanismo e habitação, EM, 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.
N/ Ref.ª: SAI-PMVNG/2016/11
Vila Nova de Gaia, 06-01-2016 
Data de Publicitação: 22/01/2016

EDT-CMVNG/2016/81
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - RUA DA 
PALA, 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 28 de De-
zembro de 2015, foi aprovada a seguinte POSTURA 
MUNICIPAL DE TRÂNSITO: 
- Trânsito de sentido único na Rua da Pala (sentido 
Norte/Sul)
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
Vila Nova de Gaia, 11 de Janeiro de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 25/01/2016

EDT-CMVNG/2016/82
(PROC.º Nº 0729/2015 – 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 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro e 
por este meio que, através da Fiscalização efetua-
da pelos Serviços da Divisão de Espaços Verdes e 
Salubridade da Direcção Municipal de Urbanismo e 
Ambiente, que tendo-se constatado que o terreno 
sito com frente para o Caminho das Ribeiras con-
frontante com as traseiras do nº 256 da Rua de S. 
Pedro, freguesia de Vilar do Paraíso, deste concelho, 
não cumpre os critérios de gestão de combustível, 
relativos aos estratos arbustivo e subarbustivo, 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, está consequentemente 
em incumprimento do disposto no nº 2 do artigo 
15º do mesmo diploma legal, constituindo assim 
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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-
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”
Pelo exposto, comunica-se que é intenção do Muni-
cípio, com base no disposto no nº 3 do artigo 15º do 
Decreto-Lei nº 124/2006 de 28 de Junho, com as al-
terações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 17/2009 
de 14 de Janeiro, 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 execução aos respeti-
vos trabalhos de gestão de combustível.
Deve ser assegurado o respetivo corte do material 
vegetal, numa faixa de 50 metros, relativamente 
à alvenaria exterior dos edifícios confinantes, não 
podendo ainda ocorrer quaisquer acumulações de 
substâncias combustíveis, como lenha, madeira ou 
sobrantes vegetais, bem como outras substâncias 
altamente inflamáveis.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
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, 25 de novembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 26/01/2016

EDT-CMVNG/2016/83
(PROC.º Nº 0702/2015 – 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 112º do Código de Procedimento Administrativo 

aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
terreno sito na Travessa das Areias, traseiras do 
nº 117, freguesia de Canelas, 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 121º e nº 1 do 
artigo 122º, 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 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 26/01/2016

EDT-CMVNG/2016/84
(PROC.º Nº 0695/2015 – 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-
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go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
terreno sito na Rua do Pinhal, junto ao Empreendi-
mento Prestige, freguesia de Canelas, deste conce-
lho, se encontra coberto de densa e variada vege-
tação, está consequentemente sem qualquer tipo 
de manutenção, constituindo 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 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 artº 121º e nº 1 do 
artigo 122º, 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 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 26/01/2016

EDT-CMVNG/2016/85
ALTERAÇÃO À LICENÇA DE LOTEAMENTO N.º 12/88
(Notificação aos proprietários dos lotes constantes 
do alvará de loteamento ao abrigo do n.º 3 do arti-
go 70.º do Regulamento Municipal de Taxas e Com-
pensações Urbanísticas)
Eng.º Patrocínio Miguel Vieira Azevedo, Vice-Presi-

dente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, 
no uso das competências delegadas por despacho 
n.º 142PCM/2013, com competência conferida pela 
Câmara na Reunião de 25 de Outubro de 2013. 
FAZ SABER através do presente Edital, em cum-
primento do seu despacho proferido em 22 de 
dezembro de 2015, e nos termos do disposto no 
artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, com as sucessivas alterações, que foi 
apresentado um pedido de alteração da licença de 
loteamento n.º 12/88 para os lotes 10, 11, 13 e 14 
requerido em nome de LEVEBRISA - UNIPESSOAL, 
LDA, que tem como objetivo a eliminação do piso 
em cave; a ampliação da construção, ao nível do r/
chão e do recuado e a construção de anexos desti-
nados a aparcamento. 
Para efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
27.º ficam os proprietários dos lotes constantes do 
referido alvará de loteamento notificados para se 
pronunciarem sobre a alteração indicada, no prazo 
de 10 dias. 
O processo n.º 4508/15 estará disponível para con-
sulta, no Serviço de Atendimento da GAIURB, E.M., 
nos dias úteis, das 9.00h às 16.30h. 
O Vice-presidente (Eng.º Patrocínio Azevedo) 

Data de Publicitação: 26/01/2016

EDT-CMVNG/2016/86
ALTERAÇÃO À LICENÇA DE LOTEAMENTO N.º 48/88
(Notificação aos proprietários dos lotes constantes 
do alvará de loteamento ao abrigo do n.º 3 do arti-
go 70.º do Regulamento Municipal de Taxas e Com-
pensações Urbanísticas)
Eng.º Patrocínio Miguel Vieira Azevedo, Vice-Presi-
dente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, 
no uso das competências delegadas por despacho 
n.º 142PCM/2013, com competência conferida pela 
Câmara na Reunião de 25 de Outubro de 2013. 
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FAZ SABER através do presente Edital, em cumpri-
mento do seu despacho proferido em 4 de janeiro 
de 2016, e nos termos do disposto no artigo 27.º 
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 
com as sucessivas alterações, que foi apresentado 
um pedido de alteração da licença de loteamento 
n.º 48/88 para o lote n.º 44, requerido em nome 
de FIRSTCITY - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
E TURÍSTICOS, UNIPESSOAL, LDª, que tem como 
objetivo: 
Implantação da edificação com base no levanta-
mento topográfico realizado ao lote e consequente 
alteração dos afastamentos da construção aos limi-
tes do lote. 
Atualização das áreas de construção acima do solo, 
de acordo com o projeto licenciado no âmbito do 
processo de obras 1046/94 (licença de construção 
n.º 1969/95). 
 Previsão de cave. 
Para efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
27.º ficam os proprietários dos lotes constantes do 
referido alvará de loteamento notificados para se 
pronunciarem sobre a alteração indicada, no prazo 
de 10 dias. 
O processo n.º 3254/15 estará disponível para con-
sulta, no Serviço de Atendimento da GAIURB, E.M., 
nos dias úteis, das 9.00h às 16.30h. 
O Vice-presidente, (Eng.º Patrocínio Azevedo) 

Data de Publicitação: 26/01/2016

EDT-CMVNG/2016/87
ALTERAÇÃO À LICENÇA DE LOTEAMENTO N.º 23/75
(Notificação aos proprietários dos lotes constantes 
do alvará de loteamento ao abrigo do n.º 3 do arti-
go 70.º do Regulamento Municipal de Taxas e Com-
pensações Urbanísticas)
Eng. Patrocínio Miguel Vieira Azevedo, Vice-Presi-
dente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, 
no uso das competências delegadas por despacho 

n.º 142PCM/2013, com competência conferida pela 
Câmara na Reunião de 25 de Outubro de 2013. 
FAZ SABER através do presente Edital, em cum-
primento do seu despacho proferido em 22 de 
dezembro de 2015, e nos termos do disposto no 
artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, com as sucessivas alterações, que foi 
apresentado um pedido de alteração da licença de 
loteamento n.º 23/75 para o lote n.º 12, requerido 
em nome de JOÃO MANUEL SOARES PEIXEIRO, que 
tem como objetivo a ampliação da área de constru-
ção da habitação e a ampliação da área de anexos. 
Para efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
27.º ficam os proprietários dos lotes constantes do 
referido alvará de loteamento notificados para se 
pronunciarem sobre a alteração indicada, no prazo 
de 10 dias. 
O processo n.º 3131/14 estará disponível para con-
sulta, no Serviço de Atendimento da GAIURB, E.M., 
nos dias úteis, das 9.00h às 16.30h. 
O Vice-presidente (Eng.º Patrocínio Azevedo) 

Data de Publicitação: 26/01/2016

EDT-CMVNG/2016/89
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - RUA GENE-
RAL TORRES, SANTA MARINHA 
Manuel António Correia Monteiro, Vereador da Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia,
TORNA PÚBLICO que, por deliberação da Exma. 
Câmara Municipal, tomada na reunião de 18 de ja-
neiro de 2016, foi aprovada a seguinte POSTURA 
MUNICIPAL DE TRÂNSITO:
 - Implementação de sinalização vertical de proibi-
ção de exceder a velocidade máxima de 40Km/H na 
Rua General Torres (no troço compreendido entre 
a Rua Luis de Camões e Avenida Diogo Leite), Fre-
guesia de Santa Marinha.
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Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
Vila Nova de Gaia, 20 de janeiro de 2016,  
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 26/01/2016

EDT-CMVNG/2016/90
(PROC.º Nº 0997/2015 – 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 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro e 
por este meio que, tendo-se constatado que o logra-
douro sito na Rua João Paulo II, nº 225, freguesia 
de Canidelo, deste concelho, se encontra repleto de 
variada vegetação, bem como uma árvore (pinhei-
ro) a propender para o quintal vizinho, está con-
sequentemente sem qualquer tipo de manutenção, 
constituindo foco de insalubridade e 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 logradouro 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, bem como o corte/abate da 
árvore (pinheiro) cujos ramos para o quintal vizi-
nho,
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, 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, 10 de dezembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 29/01/2016

EDT-CMVNG/2016/91
(PROC.º Nº 0727/2015 – 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 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o terreno 
sito na Rua Fontes Pereira de Melo, junto ao nº 171, 
freguesia de Valadares, deste concelho, a proce-
der 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 ar-
tigo 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 
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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, 10 de dezembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 29/01/2016

EDT-CMVNG/2016/92
(PROC.º Nº 0758/2015 – 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 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
terreno da habitação abandonada sito na Rua An-
tónio Francisco de Sousa, contígua ao nº 549, fre-
guesia da Madalena, deste concelho, se encontra 
coberto de densa e variada vegetação, está con-
sequentemente sem qualquer tipo de manutenção, 
constituindo perigo para pessoas e bens, violando o 
disposto no artigo 33º 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 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 121º e nº 1 do 
artigo 122º, 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, 23 de novembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 29/01/2016
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