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A.1. MINUTA DA ATA N.º 21
Aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois 
mil e quinze, a Assembleia Municipal de Vila Nova 
de Gaia, reunida em Sessão Ordinária, tomou as 
seguintes deliberações:
1) Foram, no Período de Antes da Ordem do Dia, 
votados os seguintes documentos:
a) Foi uma Moção, apresentada pelo Grupo Muni-
cipal do BE, sob a epígrafe "Contra a Municipaliza-
ção e Privatização do Ensino Público", rejeitada por 
Maioria, com 43 votos contra (15 do PS, 11 do Gru-
po Municipal dos Presidentes de Junta de Freguesia 
do PS, 08 do PSD, 06 do Movimento Independente 
"Juntos por Gaia", 02 do CDS-PP e 01 do Movimen-
to Independente de Cidadãos Gulpilhares/Valada-
res) e 04 votos a favor (03 da CDU e 01 do BE).
b) Foi uma Moção, apresentada pelo Grupo Munici-
pal da CDU, sob a epígrafe "Em defesa do serviço 
público de transporte” aprovada por Maioria, com 
15 votos contra (08 do PSD, 06 do Movimento In-
dependente "Juntos por Gaia" e 01 do CDS-PP), 01 
abstenção do CDS-PP e 31 votos a favor (15 do 
PS, 11 do Grupo Municipal dos Presidentes de Junta 
de Freguesia do PS, 03 da CDU, 01 do BE e 01 do 
Movimento Independente de Cidadãos Gulpilhares/
Valadares).
c) Foi uma Moção, apresentada pelo Grupo Muni-
cipal da CDU, sob a epígrafe "Sobre Delegação de 
Competências” rejeitada por Maioria, com 43 votos 
contra (15 do PS, 11 do Grupo Municipal dos Pre-
sidentes de Junta de Freguesia do PS, 08 do PSD, 
06 do Movimento Independente "Juntos por Gaia", 
02 do CDS-PP e 01 do Movimento Independente de 
Cidadãos Gulpilhares/Valadares) e 04 votos a favor 
(03 da CDU e 01 do BE).
d) Foi uma Moção, apresentada pelo Grupo Munici-
pal da CDU, sob a epígrafe "Apoio aos Pescadores” 
aprovada por Maioria, com 09 votos contra (07 do 
PSD e 02 do CDS-PP), e 38 votos a favor (15 do 
PS, 11 do Grupo Municipal dos Presidentes de Junta 
de Freguesia do PS, 01 do PSD, 06 do Movimento 
Independente "Juntos por Gaia", 03 da CDU, 01 do 
BE e 01 do Movimento Independente de Cidadãos 
Gulpilhares/Valadares).
e) Foi um voto de Louvor, apresentado pelo Gru-
po Municipal Movimento Independente "juntos por 
Gaia", ao "Prof. Pedro Rufino, Selecionador da Sele-
ção Nacional de Ténis de Mesa", aprovado por Una-
nimidade.
3) No Período da Ordem do Dia, foram tomadas as 
seguintes deliberações: 
a) Foi o ponto 4.1. da Ordem de Trabalhos "Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal 
quanto ao Alargamento de mais 10 Postos de Tra-
balho no Quadro de Pessoal da Autarquia - Técni-
cos das AEC, de forma a acautelar e assegurar o 
normal funcionamento das Atividades de Enrique-
cimento Curricular” aprovado por Maioria, com 01 

abstenção do CDS-PP e 45 votos a favor (15 do PS, 
11 do Grupo Municipal dos Presidentes de Junta de 
Freguesia do PS, 08 do PSD, 06 do Movimento In-
dependente "Juntos por Gaia", 03 da CDU, 01 do 
BE e 01 do Movimento Independente de Cidadãos 
Gulpilhares/Valadares).
b) Foi o ponto 4.2. da Ordem de Trabalhos "Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal 
quanto à Alteração ao Mapa de Pessoal do Municí-
pio de Vila Nova de Gaia aprovado por Maioria, com 
01 abstenção do CDS-PP e 45 votos a favor (15 do 
PS, 11 do Grupo Municipal dos Presidentes de Junta 
de Freguesia do PS, 08 do PSD, 06 do Movimento 
Independente "Juntos por Gaia", 03 da CDU, 01 do 
BE e 01 do Movimento Independente de Cidadãos 
Gulpilhares/Valadares).
c) Foi o ponto 4.3. da Ordem de Trabalhos "Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal 
quanto a ratificar o Despacho do Senhor Presidente 
da Câmara Municipal de 08.01.2015 que aprovou o 
recrutamento na modalidade de Contrato de Traba-
lho por Tempo Indeterminado, de um trabalhador, 
na Categoria de Técnico Superior, para exercer fun-
ções no Pelouro da Cultura, nas áreas de animação 
de espaços lúdicos, produção artística e cultural, 
criação e gestão de projetos culturais, bem com 
as demais inerentes àquela carreira, com recurso 
à Reserva de Recrutamento Interna resultante do 
Procedimento Concursal Comum aberto pelo Aviso 
n° 17070/2012, publicado no Diário da República, 
2ª Série, n° 247, em 21.12.2012, respeitando a 
ordenação constante da lista unitária de ordenação 
final homologada em 08.07.2013 - Consulta de Re-
serva Interna de Recrutamento no âmbito do Pro-
cesso n° 18/2012", aprovado por Unanimidade.
d) Foi no ponto 4.4. da Ordem de Trabalhos "Eleição 
do Presidente de Junta de Freguesia e seu Substitu-
to no XXII Congresso da ANMP, a realizar nos dias 
27 e 28 de março de 2015, em Troia", presente 
01 lista, denominada de A, que obteve 33 votos a 
favor, 00 votos nulos e 13 votos brancos. Foram, 
pois, eleitos o Senhor Presidente de Junta da União 
de Freguesias de Grijó e Sermonde, Joaquim César 
Ramos Rodrigues e como Substituto o Senhor Pre-
sidente de Junta de Freguesia da Madalena, Fran-
cisco Rodrigues Leite, ambos pertencentes à Lista 
A.
E, nada mais havendo a tratar, foi esta reunião 
dada por encerrada eram 00 horas e 46 minutos 
do dia 06 de fevereiro de 2014, da qual se lavrou a 
presente Minuta de Ata, a qual vai ser lida e assina-
da pela Senhora Primeira Secretária e pelo Senhor 
Presidente da Assembleia Municipal, e que foi apro-
vada por unanimidade.
Primeira Secretária, Carla Patrícia Marques da Sil-
va.
Presidente da Assembleia Municipal, Albino Pinto 
Almeida.
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A.2. MINUTA DA ATA N.º 22
Aos doze dias do mês de fevereiro do ano de dois 
mil e quinze, a Assembleia Municipal de Vila Nova 
de Gaia, reunida em Sessão Ordinária, tomou as 
seguintes deliberações:
1) Foi o ponto 4.5. da Ordem de Trabalhos "Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal 
quanto à Adesão do Município de Vila Nova de Gaia, 
como Município Fundador, à Associação de Municí-
pios Frente Atlântica do Porto” aprovado por Maio-
ria com 03 votos contra da CDU e 41 votos a favor 
(15 do PS, 09 do Grupo Municipal dos Presidentes 
de Junta de Freguesia do PS, 07 do PSD, 06 do 
Movimento Independente "Juntos por Gaia", 02 do 
CDS-PP, 01 do BE e 01 do Movimento Independente 
de Cidadãos Gulpilhares/Valadares).
2) Foi o ponto 4.6. da Ordem de Trabalhos "Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal 
quanto à Prorrogação para 2015, do regime ex-
cecional de isenção de taxas urbanísticas, a vigo-
rar no Centro Histórico, na Freguesia de Avintes e 
na União de Freguesias de Sandim, Olival, Lever 
e Crestuma” aprovado por Maioria, com 03 votos 
contra da CDU, 01 abstenção do BE e 40 votos a 
favor (15 do PS, 09 do Grupo Municipal dos Pre-
sidentes de Junta de Freguesia do PS, 07 do PSD, 
06 do Movimento Independente "Juntos por Gaia", 
02 do CDS-PP e 01 do Movimento Independente de 
Cidadãos Gulpilhares/Valadares).
3) Foi o ponto 4.7. da Ordem de Trabalhos "Aprecia-
ção da Proposta da Câmara Municipal, nos termos 
do Art.º 9. ° das normas de execução orçamental 
aprovadas com o Orçamento e Plano para 2015, 
quanto à redução das taxas municipal de urbani-
zação (TMU) e de compensação urbanística (TCU), 
no montante global de 143 238,30 € e indeferir o 
pedido relativo à taxa a título de licença de constru-
ção, solicitado pela "RIOX - Indústrias Metaloelétri-
cas Ld.ª”- Proc. 755/11 - PL", aprovado por Maioria 
com 03 abstenções da CDU e 41 votos a favor (15 
do PS, 09 do Grupo Municipal dos Presidentes de 
Junta de Freguesia do PS, 07 do PSD, 06 do Movi-
mento Independente "Juntos por Gaia", 02 do CDS-
-PP, 01 do BE e 01 do Movimento Independente de 
Cidadãos Gulpilhares/Valadares).
4) Foi o ponto 4.8. da Ordem de Trabalhos "Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal 
quanto ao concurso público com publicidade inter-
nacional para a concessão de exploração do com-
plexo turístico do Parque da Aguda - autorização 
de procedimento, aprovação de peças do proces-
so e designação do júri aprovado por Maioria, com 
01 abstenção do BE e 45 votos a favor (15 do PS, 
11 do Grupo Municipal dos Presidentes de Junta de 
Freguesia do PS, 07 do PSD, 06 do Movimento In-
dependente "Juntos por Gaia", 03 da CDU, 02 do 
CDS-PP e 01 do Movimento Independente de Cida-
dãos Gulpilhares/Valadares).

5) Foi o ponto 4.9. da Ordem de Trabalhos "Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Munici-
pal quanto a autorizar os procedimentos concursais 
e alteração ao Mapa de Pessoal, na sequência de 
preparação do ano lectivo 2015/2016; da completa 
transferência dos equipamentos desportivos e cul-
turais respetivas competências da "Gaianima EEM" 
para o Município e de nova recruta de Bombeiros — 
Enquadramento face às disposições do Orçamento 
de Estado para 2015", aprovado por Unanimidade.
6) Foi Apreciada a Informação Escrita do Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara Municipal e da situa-
ção financeira do Município, nos termos alínea c) 
do n.°2 do Art.º 25.° da Lei n° 75/2013 de 12 de 
Setembro.
E, nada mais havendo a tratar, foi esta reunião 
dada por encerrada eram 23 horas e 15 minutos 
do dia 12 de fevereiro de 2015, da qual se lavrou 
a presente Minuta de Ata, a qual vai ser lida, e as-
sinada pela Senhora Primeira Secretária e pelo Se-
nhor Presidente da Assembleia Municipal, e que foi 
aprovada por unanimidade.
Primeira Secretária, Carla Patrícia Marques da Sil-
va.
Presidente da Assembleia Municipal, Albino Pinto 
Almeida.
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B1. MINUTA DA ATA N.º 03
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA REALIZADA NOS 
PAÇOS DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA EM 
02 DE FEVEREIRO DE 2015
PRESENTES:
- O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo 
Vítor de Almeida Rodrigues;
- O Senhor Vereador, Firmino Jorge Anjos Pereira;
- O Senhor Vereador Dr. José Guilherme Saraiva de 
Oliveira Aguiar;
- O Senhor Vice-Presidente Eng.º Patrocínio Miguel 
Vieira de Azevedo;
- A Senhora Vereadora Dr. Maria Elisa Vieira da Sil-
va Cidade Oliveira;
- A Senhora Vereadora Eng.ª Maria Mercês Duarte 
Ramos Ferreira;
- A Senhora Vereadora Dr.ª Maria Cândida Oliveira;
- O Senhor Vereador Dr. Delfim Manuel Magalhães 
de Sousa;
- O Senhor Vereador Dr. Manuel António Correia 
Monteiro; 
- O Senhor Vereador Dr. Elísio Ferreira Pinto
- O Senhor Vereador Arq. José Valentim Pinto Mi-
randa
PRESIDIU À REUNIÃO:
- O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo 
Vítor de Almeida Rodrigues
SECRETARIOU A REUNIÃO:
- O Diretor Municipal de Administração e Finanças, 
Dr. António Carlos Sousa Pinto
HORA DA ABERTURA: 15 HORAS e 00 MINUTOS 
HORA DE ENCERRAMENTO: 15 HORAS e 50 MINU-
TOS

PRESIDÊNCIA/VEREAÇÃO
1- APROVAÇÃO DEFINITIVA DAS ATAS DAS REUNI-
ÕES DE CÂMARA REALIZADAS EM 12 DE JANEIRO 
DE 2015 (ORDINÁRIA) E 19 DE JANEIRO DE 2015 
(PÚBLICA), RESPETIVAMENTE
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a definitivamente as atas das reuniões de câma-
ra realizadas em 12 de Janeiro de 2015 (ordinária) 
e 19 de Janeiro de 2015 (pública), respetivamente.
2- DELIBERAÇÃO SOCIAL UNANIME ESCRITA - EM-
PRÉSTIMO OBRIGACIONISTA E DESPACHO CON-
JUNTO DOS MINISTÉRIOS DAS FINANÇAS E DA 
ECONOMIA
EDOC/2015/6
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 28.01.2015"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, tomar 
conhecimento da deliberação social unânime escrita 
relativa ao empréstimo obrigacionista a contratar, 
no montante de 172.000.000 euros, peia Socieda-
de Metro do Porto, SA, e dar o aval à contratação 
do referido empréstimo.
3- ALTERAÇÃO DA CLAUSULA 3.ª DO PROTOCOLO 
DE COOPERAÇÃO CELEBRADO EM 16 DE OUTUBRO 
EM 2014 COM O INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEI-

RA DA SEGURANÇA SOCIAL IP E O MUNICÍPIO DE 
VILA NOVA DE GAIA
EDOC/2015/2241
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara para ratifi-
cação. 15.01.2015"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, ra-
tificar o despacho do Sr. Presidente datado de 
15.01.2015, que aprovou a alteração da clausula 
3.ª do protocolo de cooperação celebrado em 16 de 
outubro de 2014 entre e Município de Vila Nova de 
Gaia e o Instituto de Gestão Financeira da Seguran-
ça Social IP.
4- RENOVAÇÃO DO PROTOCOLO DE COLABORA-
ÇÃO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA 
NOVA DE GAIA E A PORTUCALEA - ASSOCIAÇÃO 
FLORESTAL DO GRANDE PORTO PARA A MANUTEN-
ÇÃO DA EQUIPA DE SAPADORES FLORESTAIS
EDOC/2015/607 E EDOC/2015/4142
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara."
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a renovação do protocolo de colaboração entre 
o município de Vila Nova de Gaia e a Portucalea - 
Associação Florestal do Grande Porto para a manu-
tenção da equipa de sapadores florestais.
O Senhor Vereador Firmino Pereira entrou na reu-
nião
5- PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO 
DE VILA NOVA DE GAIA E ARTISTAS DE GAIA – CO-
OPERATIVA CULTURAL CRL RELATIVO AO APOIO À 
REALIZAÇÃO DA I BIENAL DE ARTE DE GAIA 2015
EDOC/2015/4133
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 26.01.2015"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, ratifi-
car o protocolo celebrado entre o município de Vila 
Nova de Gaia e os Artistas de Gaia - Cooperativa 
Cultural CRL, para apoio na realização da I Bienal 
de Arte de Gaia 2015.
6- PROTOCOLO DE ACORDO DE COLABORAÇÃO A 
CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE 
GAIA E O CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DOS 
TRABALHADORES DE VILA NOVA DE GAIA
EDOC/2015/4134
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 26.01.2015"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var o acordo de colaboração a celebrar entre o mu-
nicípio de Vila Nova de Gaia e o Centro de Cultura e 
Desporto dos Trabalhadores de Vila Nova de Gaia, 
para o ano de 2015
O Senhor Vereador Dr. Delfim de Sousa entrou na 
reunião
7- ALTERAÇÃO DO OBJETO DO PROTOCOLO CE-
LEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE 
GAIA E A JUNTA DE FREGUESIA DE ARCOZELO EM 
22 DE DEZEMBRO DE 2014 PASSANDO A VERBA A 
SER ADSTRITA AO PARQUE INFANTIL SITUADO NO 
PARQUE DAS MERENDAS
EDOC/201574138
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 26.01.2015"

B. CÂMARA MUNICIPAL
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Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a alteração do objeto do protocolo celebrado 
entre o município de Vila Nova de Gaia e a Junta de 
Freguesia de Arcozelo em 22 de dezembro de 2014, 
nos termos informados.
8- OFÍCIO DA ESCOLA SECUNDÁRIA ANTÓNIO 
SÉRGIO RELATIVO A FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE 
TRABALHO - PRÁTICA SIMULADA - CURSO VOCA-
CIONAL
EDOC/2015/4135
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 26.01.2015"
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
9- CARTA DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA 
DIRIGIDA AO SECRETÁRIO DE ESTADO DA CULTU-
RA RELATIVA Á DEGRADAÇÃO DA ANTIGA CERÂMI-
CA DAS DEVESAS
EDOC/2015/1154
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 26.01.2015" 
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
10- LISTAGEM RELATIVA AO SERVIÇO DE CEDÊN-
CIA DE AUTOCARROS
EDOC/2015/4140
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 26.01.2015" 
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
11- PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE O MINISTÉ-
RIOS DA JUSTIÇA E A CÂMARA MUNICIPAL DE VILA 
NOVA DE GAIA RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO 
JULGADO DE PAZ DE VILA NOVA DE GAIA
EDOC/2015/4136
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 26.01.2015"
Deliberação: Deliberado por MAIORIA, aprovar o 
protocolo a celebrar entre o Ministério da Justiça e 
a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia relativo 
ao funcionamento do Julgado de Paz de Vila Nova 
de Gaia.
A FAVOR: 9 VOTOS (5 votos do PS, 3 votos dos 
Senhores Vereadores Dr. José Guilherme Aguiar, 
Arqt.º José Valentim Miranda e Dra. Maria Cândida 
Oliveira e 1 voto da Sra. Vereadora Engª. Mercês 
Ferreira)
CONTRA: 2 VOTOS do PSD (Vereadores Firmino Pe-
reira e Dr. Elísio Pinto).
12- DENÚNCIA DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 
A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA 
DE GAIA E A GRAN CRUZ DO PORTO - SOCIEDADE 
COMERCIAL DE VINHOS LDA
EDOC/2014/49023
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 26.01.2015"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a denúncia do protocolo de colaboração cele-
brado entre o município de Vila Nova de Gaia e a 
Gran Cruz do Porto a 20 de Junho de 2005, com 
efeitos a partir de 20 de Junho de 2015.
13- PEDIDO DE CONTINUIDADE NA EXPLORAÇÃO 
DO COMPLEXO TURÍSTICO DO PARQUE DA AGUDA 
ATÉ OITO DIAS APÓS A ADJUDICAÇÃO DO CON-
CURSO QUE VAI SER LANÇADO PARA SELEÇÃO DO 
PRÓXIMO CESSIONÁRIO, SOLICITADO POR AR-

MAR-SE AOS CUCOS LDA
INT-CMVNG/2015/113
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 26.01.2015"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a continuidade na exploração do complexo tu-
rístico do Parque da Aguda até oito dias após a 
adjudicação do concurso que vai ser lançado para 
seleção do próximo concessionário, solicitado pela 
empresa "Armar-se aos Cucos Lda,, nos termos in-
formados.
14- ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO FINAN-
CEIRA ÀS ASSOCIAÇÕES HUMANITÁRIAS DOS 
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS SEDIADAS NO CONCE-
LHO DE VILA NOVA DE GAIA E APROVAÇÃO DAS 
MINUTAS DOS RESPETIVOS PROTOCOLOS
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 28.01.2015"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE atribuir 
uma comparticipação financeira às associações hu-
manitárias dos bombeiros voluntários, sediadas no 
concelho de Vila Nova de Gaia e aprovar as minutas 
dos respetivos protocolos, nos termos propostos.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS
15- MUNICÍPIA - REEQUILÍBRIO FINANCEIRO - LEI 
N° 50/2012 DE 31 DE AGOSTO
EDOC/2014/52514
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 28.01.2015"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, proce-
der ao reequilíbrio financeiro à Municípia -Empresa 
de Cartografia e Sistemas de Informação EM, SA 
no montante de 124,541,72 €, nos termos infor-
mados.
16- CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO
EDOC/2014/55814
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 28.01.2015"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a constituição de fundo maneio no valor de 
500,00 € para aquisição de produtos de farmácia 
e outros, para os equipamentos desportivos, bem 
como para a prestação de serviços de lavandaria na 
Unidade de Acolhimento, no Centro de Alto Rendi-
mento, nos termos informados.
17- CONCURSO PÚBLICO COM PUBLICIDADE IN-
TERNACIONAL PARA A CONCESSÃO DE EXPLO-
RAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO DO PARQUE 
DA AGUDA - AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO, 
APROVAÇÃO DE PEÇAS DO PROCESSO E DESIGNA-
ÇÃO DO JÚRI
EDOC/2015/300
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 28.01.2015"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var o concurso público com publicidade internacio-
nal para a concessão de exploração do complexo 
turístico do Parque da Aguda - autorização de pro-
cedimento, aprovação de peças do processo e de-
signação do júri, nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à 
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aprovação da Assembleia Municipal.
18- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E 
SEGURANÇA HUMANA A QUE CORRESPONDE O 
LOTE 2 AO ABRIGO DO ACORDO QUADRO (AQ-
-VS-2014-SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURAN-
ÇA- (ESPAP) - ERROS E OMISSÕES
EDOC/2014/55814
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara para ratifi-
cação. 23.01.2015"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, ra-
tificar o despacho do Sr. Presidente datado de 
23.01.2015 que aprovou as alterações das peças 
do procedimento "Prestação de Serviços de Vigi-
lância e Segurança Humana a que corresponde o 
lote 2 ao abrigo do acordo quadro (AQ-VS-2014-
-Serviços de Vigilância e Segurança -.ESPAP), nos 
termos informados.
19- PEDIDO DE REDUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE 
TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS SOLICITA-
DO PELO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SOPHIA DE 
MELLO BREYNER
EDOC/2014/52659
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 28.01.2015"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção do pagamento das taxas devidas pela 
utilização de viaturas, solicitado pelo Agrupamento 
de Escolas Sophia de Mello Breyner, nos termos in-
formados.
20- PEDIDO DE REDUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE 
TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS SOLICITADO 
PELA FANFARRA RECREATIVA E CULTURAL DE OLI-
VAL
EDOC/2014/35919
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 28.01.2015"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção do pagamento das taxas devidas pela 
utilização de viaturas, solicitado pela Fanfarra Re-
creativa e Cultural de Olival, nos termos informa-
dos.

DEPARTAMENTO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS
21- AÇÃO DE PROCESSO ORDINÁRIO N° 18/2001 
EM QUE É AUTOR MOSTEIRO DE GRIJÓ -EMPRE-
ENDIMENTOS TURÍSTICOS E MOBILIÁRIOS SA E 
TURISFIM - CONSTRUÇÕES URBANAS SA E RÉUS 
EDP - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SA E MATEA-
CE - ELETRICIDADE SA SENDO INTERVENIENTES 
PRINCIPAIS CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE 
GAIA
INT-CMVNG/2015/1045
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 16.01.2015"
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
22- ACÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL N° 
2704/07.8BEPRT DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 
E FISCAL DO PORTO - AUTORA: ERREEME TAPE-
ÇARIAS LDA E RÉU: MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE 
GAIA
INT-CMVNG/2015/1792

Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 26.01.2015"
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
23- AÇÃO ADMINISTRATIVA COMUM INTENTADA 
POR ANTÓNIO DE LOURDES RIBEIRO CONTRA O 
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA A TRAMITAR 
PELO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DO 
PORTO SOB O N° 1369/13.2BEPRT
INT-CMVNG/2015/1791
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 26.01.2015" 
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAS 
E ESPAÇOS PÚBLICOS
24- PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DE CIR-
CULAÇÃO SOLICITADO POR "BETÃO LIZ" PARA 
ACESSO DE VEÍCULOS PESADOS A OBRA NA RUA 
PÁDUA CORREIA - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE 
MAFAMUDE E VILAR DO PARAÍSO
EDOC/2015/280
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 15.01.2015"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a autorização especial de circulação, solicitado 
por "Betão Liz", para acesso de veículos pesados a 
obra na Rua Pádua Correia - União das Freguesias 
de Mafamude e Vilar do Paraíso, nos termos infor-
mados.
25- PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TA-
XAS RELATIVAS A OITO LUGARES DE ESTACIONA-
MENTO PRIVATIVO SOLICITADO PELO TRIBUNAL 
JUDICIAL DE VILA NOVA DE GAIA
EDOC/2014/55787
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 15.01.2015"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a dispensa de pagamento de taxas relativas a 
oito lugares de estacionamento privativo, solicitado 
pelo Tribunal Judicial de Vila Nova de Gaia, nos ter-
mos informados.
26- PRORROGAÇÃO DE PRAZO DA EMPREITADA 
“ECOEFICIENTE DO PAVILHÃO DE GRIJÓ”
EDOC/2015/741
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara para ratifi-
cação. 15.01.2015"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, ra-
tificar o despacho do Sr. Presidente datado de 
15,01,2015 que aprovou a prorrogação de prazo da 
empreitada "Ecoeficiente do Pavilhão de Grijó", nos 
termos informados.
27- PRORROGAÇÃO DE PRAZO DA EMPREITADA 
"ECOEFICIENTE DO PISCINA DE LEVER"
EDOC/2015/735
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara para ratifi-
cação. 15.01.2015"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, ra-
tificar o despacho do Sr. Presidente datado de 
15.01.2015 que aprovou a prorrogação de prazo da 
empreitada "Ecoeficiente do Piscina de Lever", nos 
termos informados.
28- POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - RUA PE-
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REIRA DA COSTA - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE 
SANTA MARINHA E AFURADA
EDOC/2015/24835
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 26.01.2015"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a postura municipal de trânsito, nos termos in-
formados.
29- POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - NOVO 
ARRUAMENTO DE LIGAÇÃO DA RUA DE CABO VER-
DE À RUA JOAQUIM NICOLAU DE ALMEIDA, UNIÃO 
DAS FREGUESIA DE MAFAMUDE E VILAR DO PARA-
ÍSO
EDOC/2014/48198
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 26.01.2015"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a postura municipal de trânsito, nos termos in-
formados.
30- POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AVENIDA 
SACADURA CABRAL - FREGUESIA DE SÃO FÉLIX 
DA MARINHA
EDOC/2015/569
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 26.01.2015"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a postura municipal de trânsito, nos termos In-
formados.
31- POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - RUA DAS 
PORTELAS - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANDIM, 
OLIVAL, LEVER E CRESTUMA
EDOC/2015/347
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 26.01.2015"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a postura municipal de trânsito, nos termos in-
formados.
32- POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - TRAVES-
SA DA FONTE BRANCA – GRIJÓ
EDOC/2014/34019
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 26.01.2015"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a postura municipal de trânsito, nos termos in-
formados.
33- POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - RUA DA 
ARROBINHA - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SAN-
DIM, OLIVAL, LEVER E CRESTUMA
EDOC/2015/1644
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 26.01.2015"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a postura municipal de trânsito, nos termos in-
formados.
34- PEDIDO DE DISPENSA DE TAXAS DE LUGAR 
DE ESTACIONAMENTO PRIVATIVO SOLICITADO 
PELA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DEFICIENTES 
- RUA DIOGO CASSELS - UNIÃO DAS FREGUESIAS 
DE SANTA MARINHA E AFURADA.
EDOC/2015/121
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 26.01.2015"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a dispensa de pagamento de taxas relativas a 
um lugar de estacionamento privativo, solicitado 

pela Associação Portuguesa de Deficientes - Rua 
Diogo Cassels, Santa Marinha, nos termos informa-
dos.
35- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TA-
XAS DE LUGAR DE ESTACIONAMENTO PRIVATI-
VO SOLICITADO PELAS ÁGUIAS SPORT DE GAIA- 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTA MARINHA E 
AFURADA
EDOC/2015/725
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 26.01.2015"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a dispensa de pagamento de taxas relativas a 
um lugar de estacionamento privativo, solicitado 
pelas Águias Sport de Gaia, na Freguesia de Santa 
Marinha e Afurada, nos termos informados.

DIREÇÃO MUNICIPAL PARA A INCLUSÃO SO-
CIAL
36- PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE 
TAXA DE VISTORIA, SOLICITADO POR MÁRIO JOSÉ 
FRANÇA SILVA - FREGUESIA DE CANIDELO
EDOC/2014/41034
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 15.01.2015"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção de pagamento de taxa de vistoria, 
solicitado por Mário José França Silva, nos termos 
informados.
37- ADENDA AO PROTOCOLO "GAIA COM PROGRA-
MA ESPECIAL DE VACINAÇÃO"
EDOC/2015/2244
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 15.01.2015"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a adenda ao Protocolo "Gaia com Programa Es-
pecial de Vacinação", nos termos informados.
38- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
DE VISTORIA ADMINISTRATIVA SOLICITADO POR 
ISABEL MARLENE DA SILVA SANTOS - FREGUESIA 
DE OLIVEIRA DO DOURO
EDOC/2014/24659
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 26.01.2015"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção de pagamento de taxa de vistoria ad-
ministrativa, solicitado por Isabel Marlene da Silva 
Santos, nos termos informados.
39- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
DE VISTORIA ADMINISTRATIVA SOLICITADO POR 
CARLOS PAULO TEIXEIRA NUNES - FREGUESIA DE 
CANELAS
INT-CMVNG/2015/1520
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 26.01.2015"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção de pagamento de taxa de vistoria 
administrativa, solicitado por Carlos Paulo Teixeira 
Nunes, nos termos informados.
40- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
DE CONSTRUÇÃO SOLICITADO POR HELDER MI-
GUEL VILAS BOAS PEREIRA LOPES - UNIÃO DAS 
FREGUESIAS DE GULPILHARES E VALADARES
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INT-CMVNG/2015/1521
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara, 26.01.2015"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção de pagamento de taxa urbanística, 
solicitado por Helder Miguel Vilas Boas Pereira Lo-
pes, nos termos informados.
41- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TA-
XAS SOLICITADO POR ANTÓNIO DA ROCHA GO-
MES - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MAFAMUDE E 
VILAR DO PARAÍSO
INT-CMVNG/2015/1522
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 26.01.2015"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção de pagamento de taxa urbanística, 
solicitado por António da Rocha Gomes, nos termos 
informados.
42- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
DE VISTORIA ADMINISTRATIVA SOLICITADO POR 
ANTÓNIO JOAQUIM NEVES PINTO - UNIÃO DAS 
FREGUESIAS DE GRIJÓ E SERMONDE
EDOC/2014/36046
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 26.01.2015"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção de pagamento de taxa de vistoria ad-
ministrativa, solicitado por António Joaquim Neves 
Pinto, nos termos informados.

DIVISÃO DE GESTÃO AMBIENTAL
43- PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE 
TAXA DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPE-
CIAL DE RUÍDO PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTAS 
EM HONRA DE S. BRÁS E S. SEBASTIÃO.
SOLICITADO POR JOSÉ RENATO DE MOURA FER-
REIRA NA QUALIDADE DE MEMBRO DA COMISSÃO 
DE FESTAS DE S. BRÁS E S. SEBASTIÃO - UNIÃO 
DAS FREGUESIAS DE GULPILHARES E VALADARES
EDOC/2015/3046
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 28.01.2015"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a dispensa parcial de pagamento de taxa devi-
da pela emissão de licença especial de ruído para a 
realização das festas em honra de S. Brás e S. Se-
bastião, solicitado por José Renato de Moura Ferrei-
ra na qualidade de membro da comissão de festas 
de S. Brás e S. Sebastião - Gulpilhares, nos termos 
informados.
44- PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE 
TAXA DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPE-
CIAL DE RUÍDO PARA A REALIZAÇÃO DAS FES-
TAS EM HONRA DE S. VICENTE, SOLICITADO PELA 
UNIÃO DAS FREGUESIAS SANDIM, OLIVAL. LEVER 
E CRESTUMA
EDOC/2015/2246
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 28.01.2015"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a dispensa parcial de pagamento de taxa devi-
da pela emissão de licença especial de ruído para a 
realização das festas em honra de S. Vicente, soli-

citado pela União das Freguesias de Sandim, Olival, 
Lever e Crestuma, nos termos informados.
45- PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE 
TAXA DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPE-
CIAL DE RUÍDO PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO 
SOLIDÁRIO COM MÚSICA GRAVADA, SOLICITADO 
PELA JUNTA DE FREGUESIA DE MAFAMUDE E VILAR 
DO PARAÍSO
EDOC/2015/3122
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 28.01.2015"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a dispensa parcial de pagamento de taxa devi-
da pela emissão de licença especial de ruído para a 
realização de evento solidário com música gravada, 
solicitado pela Junta da Freguesia de Mafamude e 
Vilar do Paraíso, nos termos informados,
46- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TA-
XAS RELATIVAS AO ABATE DE TRÊS PINHEIROS, 
SOLICITADO POR HORÁCIO HERCULANO LORRÉ 
VIEIRA PINTO - UNIÃO DE FREGUESIAS MAFAMU-
DE E VILAR DO PARAÍSO
EDOC/2014/50678
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara para ratifi-
cação. 13.01.2015"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, ra-
tificar o despacho do Sr. Presidente datado de 
13.01.2015 que aprovou a isenção de pagamento 
de taxas relativas ao abate de três pinheiros, soli-
citado por Horácio Herculano Lorré Vieira Pinto, nos 
termos informados.
47- PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE 
TAXA DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPE-
CIAL DE RUÍDO PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTAS 
EM HONRA DE SANTA APOLÓNIA, SOLICITADO POR 
SÉRGIO PAULO VIEIRA PEREIRA NA QUALIDADE 
DE MEMBRO DA COMISSÃO DE FESTAS DE SANTA 
APOLÓNIA - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SERZEDO 
E PEROSINHO
EDOC/2015/2069
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 28.01.2015"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a dispensa parcial de pagamento de taxa devi-
da pela emissão de licença especial de ruído para a 
realização das festas em honra de Santa Apolónia, 
solicitado por Sérgio Paulo Vieira Pereira na quali-
dade de membro da Comissão de Festas de Santa 
Apolónia, nos termos informados.
48- PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE 
TAXA DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPE-
CIAL DE RUÍDO PARA A REALIZAÇÃO DE UM COR-
TEJO NOTURNO DE CARNAVAL DENOMINADO MAR-
CHE AUX FLAMBEAUX, SOLICITADO PELA JUNTA DE 
FREGUESIA DE AVINTES
EDOC/2015/1918
Despacho do Sr. Presidente; "À Câmara, 28.01.2015"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a dispensa parcial de pagamento de taxa devi-
da pela emissão de licença especial de ruído para a 
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realização de um cortejo noturno de carnaval, de-
nominado Marche Aux Flambeaux, solicitado pela 
Junta de Freguesia de Avintes, nos termos infor-
mados.
49- PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE 
TAXA DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPE-
CIAL DE RUÍDO PARA A REALIZAÇÃO DO CORTEJO 
DE CARNAVAL, SOLICITADO PELA JUNTA DE FRE-
GUESIA DE CANIDELO
EDOC/2015/3007
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 28.01.2015"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a dispensa parcial de pagamento de taxa devi-
da pela emissão de licença especial de ruído para 
a realização do cortejo de carnaval, solicitado pela 
Junta de Freguesia de Canidelo, nos termos infor-
mados.
50- PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE 
TAXA DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPE-
CIAL DE RUÍDO PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTAS 
EM HONRA DE S. BRÁS, SOLICITADO POR MANUEL 
NUNES PEREIRA NA QUALIDADE DE MEMBRO DA 
COMISSÃO DE FESTAS DE S. BRÁS -UNIÃO DAS 
FREGUESIAS DE PEDROSO E SEIXEZELO.
EDOC/2015/4027
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 28.01.2015"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a dispensa parcial de pagamento de taxa devi-
da pela emissão de licença especial de ruído para a 
realização das festas em honra de S. Brás, solicita-
do por Manuel Nunes Pereira na qualidade de mem-
bro da comissão de festas de S. Brás, nos termos 
informados.
51- PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO PARA A REALIZAÇÃO DA 2a CAMINHADA DE 
SÃO VALENTIM, SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO 
DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ES-
COLA DE ENSINO BÁSICO 1° CICLO DA BOAVISTA 
- FREGUESIA DE ARCOZELO
EDOC/2015/3355
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara, 28.01.2015"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a dispensa parcial de pagamento de taxa devi-
da pela emissão de licença especial de ruído para 
a realização da 2a Caminhada de S. Valentim, so-
licitado pela Associação de Pais e Encarregados de 
Educação da Escola de Ensino Básico 1º Ciclo da 
Boavista, Freguesia de Arcozelo, nos termos infor-
mados.
52- PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE 
TAXA DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPE-
CIAL DE RUÍDO PARA A REALIZAÇÃO DO DESFI-
LE DE CARNAVAL, SOLICITADO PELA FÁBRICA DA 
IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE SÃO PEDRO 
DE PEDROSO
EDOC/2015/3607
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 28.01.2015"

Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a dispensa parcial de pagamento de taxa devi-
da pela emissão de licença especial de ruído para 
a realização do desfile de carnaval, solicitado pela 
Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Pe-
dro de Pedroso, nos termos informados.

GAIURB URBANISMO E HABITAÇÃO EEM
53- RELATÓRIO DE OPERAÇÕES URBANÍSTICAS - 
DEZEMBRO 2014
INT-CMVNG/2015/360
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 13.01.2015"
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento,
54- PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TA-
XAS SOLICITADO PELA FÁBRICA DA IGREJA PA-
ROQUIAL FREGUESIA DE VILAR DO ANDORINHO 
- PROCESSO 95/06 - PL
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 15.01.2015"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a dispensa do pagamento das taxas devidas 
pela concessão de autorização de utilização no va-
lor de €896,50 e da taxa devida pela admissão da 
comunicação prévia no montante de €157,50, soli-
citado pela Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia 
de Vilar de Andorinho, nos termos informados.
55- PROPOSTA DE REVOGAÇÃO DO PLANO DE POR-
MENOR PARA A ÁREA ENVOLVENTE AO CEMITÉRIO 
DE VILAR DO PARAÍSO
RETIRADO
56- PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES DAS 
TAXAS EM DÍVIDA RELATIVAS À PUBLICIDADE E/
OU OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO SOLICITADO 
PELA URBIFACE - MEIOS PUBLICITÁRIOS LDA – 
PROC.° 1111/06
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 26.01.2015"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, de-
ferir o pedido de pagamento em onze prestações 
mensais, das taxas em dívida relativas à publici-
dade e ocupação do espaço público, solicitado pela 
URBIFACE - MEIOS PUBLICITÁRIOS LDA – Proc.º 
1111/06, nos termos informados.
57- PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES DAS 
TAXAS EM DÍVIDA RELATIVAS À PUBLICIDADE E/
OU OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO SOLICITADO 
PELA URBIFACE - MEIOS PUBLICITÁRIOS - LDA 
PROC.° 513/08
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 26.01.2015"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, de-
ferir o pedido de pagamento em onze prestações 
mensais, das taxas em dívida relativas à publici-
dade e ocupação do espaço público, solicitado pela 
URBIFACE - MEIOS PUBLICITÁRIOS LDA – Proc.º 
513/06, nos termos informados.
58- PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES DAS 
TAXAS EM DÍVIDA RELATIVAS À PUBLICIDADE E/
OU OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO SOLICITADO 
PELA URBIFACE - MEIOS PUBLICITÁRIOS
LDA – PROC.° 331/08
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Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 26.01.2015"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, de-
ferir o pedido de pagamento em onze prestações 
mensais, das taxas em dívida relativas à publici-
dade e ocupação do espaço público, solicitado pela 
URBIFACE - MEIOS PUBLICITÁRIOS LDA – Proc.º 
331/08, nos termos informados.
59- PEDIDO DE PAGAMENT0 EM PRESTAÇÕES DAS 
TAXAS EM DÍVIDA RELATIVAS À PUBLICIDADE E/
OU OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO SOLICITADO 
PELA URBIFACE - MEIOS PUBLICITÁRIOS
LDA – PROC.° 375/07
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 26.01.2015"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, de-
ferir o pedido de pagamento em onze prestações 
mensais, das taxas em dívida relativas à publici-
dade e ocupação do espaço público, solicitado pela 
URBIFACE - MEIOS PUBLICITÁRIOS LDA – Proc.º 
375/07, nos termos informados.
60- PEDIDO DE PAGAMENT0 EM PRESTAÇÕES DAS 
TAXAS EM DÍVIDA RELATIVAS À PUBLICIDADE E/
OU OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO SOLICITADO 
PELA URBIFACE - MEIOS PUBLICITÁRIOS LDA – 
PROC.° 515/08
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 26.01.2015"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, de-
ferir o pedido de pagamento em onze prestações 
mensais, das taxas em dívida relativas à publici-
dade e ocupação do espaço público, solicitado pela 
URBIFACE - MEIOS PUBLICITÁRIOS LDA – Proc.º 
515/08, nos termos informados.
61- PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES DAS 
TAXAS EM DÍVIDA RELATIVAS À PUBLICIDADE E/
OU OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO SOLICITADO 
PELA URBIFACE - MEIOS PUBLICITÁRIOS LDA – 
PROC.° 1487/05
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 26.01.2015"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, de-
ferir o pedido de pagamento em onze prestações 
mensais, das taxas em dívida relativas à publici-
dade e ocupação do espaço público, solicitado pela 
URBIFACE - MEIOS PUBLICITÁRIOS LDA – Proc.º 
1487/05, nos termos informados.
62- PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES DAS 
TAXAS EM DÍVIDA RELATIVAS À PUBLICIDADE
E/OU OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO SOLICITA-
DO PELA URBIFACE - MEIOS PUBLICITÁRIOS LDA 
– PROC.° 1147/05
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 26.01.2015"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, de-
ferir o pedido de pagamento em onze prestações 
mensais, das taxas em dívida relativas à publici-
dade e ocupação do espaço público, solicitado pela 
URBIFACE - MEIOS PUBLICITÁRIOS LDA – Proc.º 
1147/05, nos termos informados.
63- PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES DAS 
TAXAS EM DÍVIDA RELATIVAS À PUBLICIDADE E/
OU OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO SOLICITADO 

PELA URBIFACE - MEIOS PUBLICITÁRIOS – LDA – 
PROC.° 79/07
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 26.01.2015"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, deferir 
o pedido de pagamento em onze prestações men-
sais, das taxas em dívida relativas à publicidade e 
ocupação do espaço público, solicitado pela URBI-
FACE - MEIOS PUBLICITÁRIOS LDA – Proc.º 79/07, 
nos termos Informados.
64- PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES DAS 
TAXAS EM DÍVIDA RELATIVAS À PUBLICIDADE E/
OU OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO SOLICITADO 
PELA VIA PUBLICITÁRIA II LDA – PROC.° 407/04
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 26.01.2015"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, de-
ferir o pedido de pagamento em doze prestações 
mensais, das taxas em dívida relativas à publici-
dade e ocupação do espaço público, solicitado pela 
URBIFACE - MEIOS PUBLICITÁRIOS LDA – Proc.º 
407/04, nos termos informados.
65- DESPEJO DE JOAQUIM MANUEL VERA CRUZ 
FERNANDES ARRENDATÁRIO DA HABITAÇÃO SITA 
NA PRACETA ALMEIDA GARRETT N° 293 – 1º Dt.º 
-TRS - UNIÃO DE FREGUESIAS DE GULPILHARES E 
VALADARES
INT-CMVNG/2015/1104
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 26.01.2015"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var o despejo de Joaquim Manuel Vera Cruz Fer-
nandes, arrendatário da habitação sita na Praceta 
Almeida Garrett n° 293 – 1º Dt.º- trs, Valadares, 
nos termos da Informação n° 72.14.DAJ.HAB e res-
petivo relatório final.
66- DESPEJO DE JOSÉ MARIA FARIA PINTO ARREN-
DATÁRIO DA HABITAÇÃO SITA NA RUA DO CAVA-
CO, BLOCO N° 2 - 2° DTº - UNIÃO DE FREGUESIAS 
DE SANTA MARINHA E AFURADA
INT-CMVNG/2015/1103
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 26.01.2015"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var o despejo de José Maria Faria Pinto, arrenda-
tário da habitação sita na Rua do Cavaco, bloco n° 
2, 2º dt°, Afurada, nos termos da informação n° 
71.14.DAJ.HAB e respetivo relatório final.
67- REDUÇÃO DAS TAXAS MUNICIPAL DE URBA-
NIZAÇÃO E DE COMPENSAÇÃO URBANÍSTICA E 
INDEFERIMENTO DO PEDIDO RELATIVO À TAXA 
DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO SOLICITADO PELA 
RIOX- INDÚSTRIAS METALOELÉTRICAS LDA – 
PROC.º 755/11-PL
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara, 26.01.2015"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, sub-
meter à apreciação da Assembleia Municipal, nos 
termos do Artigo 9º das normas de execução orça-
mental aprovadas com o Orçamento e Plano para 
2015, a proposta de redução das taxas municipal 
de urbanização (TMU) e de compensação urbanís-
tica (TCU), no montante global de €143.238,30 e 
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indeferir o pedido relativo à taxa a título de licença 
de construção, solicitado pela RIOX -Indústrias Me-
taloelétricas Lda – Proc.º 755/11 – PL
68- PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TA-
XAS DE PUBLICIDADE SOLICITADO PELA INOVA-
GAIA – PROC.º 213/14 – S. FÉLIX DA MARINHA
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 26.01.2015"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção das taxas a título de licenciamento 
de direcionadores no montante global de €254,71, 
solicitado pela INOVAGAIA – Proc.º 213/14 - São 
Félix da Marinha, nos termos informados.

DIVERSOS
69- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
PELA UTILIZAÇÃO DO AUDITÓRIO DA ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL, SOLICITADO PELA FEDAPAGAIA - FE-
DERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE PAIS DE VILA 
NOVA DE GAIA
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara, 28.01.2015"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção de pagamento de taxa pela utiliza-
ção do auditório da Assembleia Municipal, solicitado 
pela FEDAPAGAIA - Federação das Associações de 
Pais de Vila Nova de Gaia, nos termos informados.
70- PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚ-
BLICA SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO COMER-
CIAL E INDUSTRIAL DE VILA NOVA DE GAIA
EDOC/2014/56561
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 15.01.2015"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, emitir 
o parecer favorável à declaração de utilidade pú-
blica da Associação Comercial e Industrial de Vila 
Nova de Gaia, nos termos informados.
71- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TA-
XAS POR SERVIÇOS PRESTADOS PELA POLÍCIA 
MUNICIPAL, SOLICITADO PELOS BOMBEIROS VO-
LUNTÁRIOS DE VALADARES
EDOC/2014/52289
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 07.01.2015"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção de pagamento de taxas por serviços 
prestados pela polícia municipal no evento "Desfile 
Apeado e Motorizado", solicitado pela Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Valada-
res, nos termos informados.
72- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TA-
XAS POR SERVIÇOS PRESTADOS PELA POLÍCIA 
MUNICIPAL, SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO DE 
PAIS DA ESCOLA SECUNDÁRIA INÊS DE CASTRO
EDOC/2014/54585
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 07.01.2015"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção de pagamento de taxas por serviços 
prestados pela polícia municipal no evento "3.ª Ca-
minhada de Natal Apesca", solicitado pela Associa-
ção de Pais da Escola Secundária Inês de Castro, 
nos termos informados.

73- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TA-
XAS POR SERVIÇOS PRESTADOS PELA POLÍCIA 
MUNICIPAL, SOLICITADO PELA UNIÃO DE FREGUE-
SIAS DE SANDIM, OLIVAL, LEVER E CRESTUMA
EDOC/2014/1547
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 15.01.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção de pagamento de taxas por serviços 
prestados pela polícia municipal no evento "Procis-
são em Honra de S. Vicente", solicitado peia União 
de Freguesias de Sandim, Olival, Lever e Crestuma, 
nos termos informados.
74- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TA-
XAS PELA UTILIZAÇÃO DE DUAS PISTAS NA PISCI-
NA MUNICIPAL DE VILA D'ESTE, SOLICITADO PELA 
FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE CANOAGEM
EDOC/2014/49487
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 07.01.2015"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção de pagamento de taxas pela utilização 
de duas pistas na Piscina Municipal de Vila d'Este, 
no Curso de Formação de Treinadores, solicitado 
pela Federação Portuguesa de Canoagem, nos ter-
mos informados,
75- MAPA DE PESSOAL & ABERTURA DE PROCEDI-
MENTOS CONCURSAIS NA SEQUÊNCIA DE PREPA-
RAÇÃO DO ANO LETIVO 2015/2016: DA COMPLETA 
TRANSFERÊNCIA DOS EQUIPAMENTOS DESPORTI-
VOS E CULTURAIS E RESPETIVAS COMPETÊNCIAS 
DA GAIANIMA PARA O MUNICÍPIO E DE NOVA RE-
CRUTA DE BOMBEIROS - ENQUADRAMENTO FACE 
ÀS DISPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO DO ESTADO 
PARA 2015
INT-CMVNG/2015/2465
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 28.01.2015"
 Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, auto-
rizar os procedimentos concursais e a alteração ao 
mapa de pessoal nos termos propostos na informa-
ção da Divisão de Gestão de Pessoal de 28.01.2015.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à 
aprovação da Assembleia Municipal.
76- PROPOSTA DE AUTORIZAÇÃO DE CEDÊNCIA 
EM DIREITO DE SUPERFÍCIE DE 4 LOTES A CRIAR 
PELO PRAZO DE 30 ANOS, COM OPÇÃO DE COM-
PRA NO FINAL DESSE PRAZO E COM AUTORIZAÇÃO 
PARA ONERAR O IMÓVEL PARA EFEITOS DE OB-
TENÇÃO DE CRÉDITOS PARA A CONSTRUÇÃO DE 
EDIFÍCIO - PARQUE TECNOLÓGICO DE S. FÉLIX DA 
MARINHA
ADIADO
77- CONTRATO DE CONSTRUÇÃO E CONCESSÃO 
DO MERCADO DA AFURADA
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 28.01.2015"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, noti-
ficar a empresa Britalar - Sociedade de Constru-
ções SA., da intenção do Município em rescindir o 
contrato de Construção e Concessão do Mercado 
da Afurada, celebrado com a dita Britalar, por in-
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cumprimento desta. Mais foi deliberado aprovar o 
proposto como opção B, na informação do Senhor 
Vice-Presidente.
78- PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO 
DE VILA NOVA DE GAIA E AS JUNTAS DE FREGUE-
SIA RELATIVO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO 
DE ESPAÇOS DO CIDADÃO E O SEU RESPETIVO 
FUNCIONAMENTO NAS FREGUESIAS
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara, 28.01.2015"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var o protocolo a celebrar entre o município de Vila 
Nova de Gaia e as Juntas de Freguesia relativo à 
instalação e funcionamento de Espaços do Cidadão 
e o seu respetivo funcionamento nas freguesias, 
nos termos protocolados,
79- PROPOSTA DE APROVAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
- CONCURSO PÚBLICO COM PUBLICIDADE INTER-
NACIONAL PARA A CONTRATAÇÃO DA AQUISIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES 
MUNICIPAIS
RETIRADO
80- RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA
Deliberação:
A Câmara tomou conhecimento.
E nada mais havendo a tratar, quando eram 15 ho-
ras e 50 minutos, o Senhor Presidente declarou en-
cerrada a reunião, da qual se elaborou a presente 
minuta aprovada, por unanimidade, nos termos do 
disposto no art.º 27.° do CPA, e no n°. 3 do art.º 
57°. da Lei n°. 75/2013, de 12 de Setembro bem 
como do n°. 3 do art.º 11° do Regimento da Câma-
ra Municipal de Vila Nova de Gaia, aprovado pelo 
Executivo na sua reunião de 2013.10.25.
E eu, António Carlos Sousa Pinto o Director Muni-
cipal de Administração e Finanças e Secretário da 
presente reunião, a subscrevi.
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vitor Rodri-
gues).

B.2. MINUTA DA ATA N.º 04
REUNIÃO PÚBLICA DA CÂMARA REALIZADA NOS 
PAÇOS DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA EM 
16 DE FEVEREIRO DE 2015
PRESENTES:
- O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo 
Vítor de Almeida Rodrigues;
- O Senhor Vereador, Firmino Jorge Anjos Pereira;
- O Senhor Vereador Dr. José Guilherme Saraiva de 
Oliveira Aguiar;
- O Senhor Vice-Presidente Eng.º Patrocínio Miguel 
Vieira de Azevedo;
- A Senhora Vereadora Dr. Maria Elisa Vieira da Sil-
va Cidade Oliveira;
- A Senhora Vereadora Eng.ª Maria Mercês Duarte 
Ramos Ferreira;
- A Senhora Vereadora Dr.ª Maria Cândida Oliveira;
- O Senhor Vereador Dr. Delfim Manuel Magalhães 
de Sousa;

- O Senhor Vereador Dr. Manuel António Correia 
Monteiro; 
- O Senhor Vereador Dr. Elísio Ferreira Pinto
- O Senhor Vereador Arq. José Valentim Pinto Mi-
randa
PRESIDIU À REUNIÃO:
- O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo 
Vítor de Almeida Rodrigues
SECRETARIOU A REUNIÃO:
- O Diretor Municipal de Administração e Finanças, 
Dr. António Carlos Sousa Pinto
HORA DA ABERTURA: 17 HORAS e 00 MINUTOS 
HORA DE ENCERRAMENTO: 18 HORAS e 30 MINU-
TOS

PRESIDÊNCIA/VEREAÇÃO
1- APROVAÇÃO DEFINITIVA DA ATA DA REUNIÃO 
DE CÂMARA REALIZADA EM 02 DE FEVEREIRO DE 
2015 (ORDINÁRIA)
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var definitivamente a ata da reunião de Câmara re-
alizada em 02 de Fevereiro de 2015 (Ordinária).
2- PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO 
DE VILA NOVA DE GAIA E A MAIÊUTICA - COOPE-
RATIVA DE ENSINO SUPERIOR CRL - FORMAÇÃO 
EM CONTEXTO DE TRABALHO
EDOC/2015/5853
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 05.02.2015"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var o protocolo a celebrar entre o município de Vila 
Nova de Gaia e a Maiêutica - Cooperativa de Ensino 
Superior CRL - Formação em contexto de trabalho, 
nos termos protocolados.
3- PARQUE TECNOLÓGICO DE S. FÉLIX DA MARI-
NHA - HASTA PÚBLICA DO DIREITO DE SUPERFÍCIE 
DE 4 LOTES
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 05.02.2015"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var e submeter à aprovação da assembleia Munici-
pal a proposta de alienação, em Hasta Pública do 
Direito de Superfície de 4 lotes do Parque Tecnoló-
gico de S. Félix da Marinha, nos termos informados.
4- CEDÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO À GAIURB - 
URBANISMO E HABITAÇÃO EM DO TRABALHADOR 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA - 
PAULO JORGE FARIA CARDOSO
EDOC/2014/57529
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 09.02.2015"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a cedência de interesse público à Gaiurb - Urba-
nismo e Habitação EM, do trabalhador Paulo Jorge 
Faria Cardoso, nos termos informados.
5- PROPOSTA DE APROVAÇÃO DO ADITAMENTO AO 
CONTRATO DE CEDÊNCIA ONEROSO CELEBRADO 
NO DIA 19 DE JUNHO DE 2006 E DO CONTRATO 
DE CEDÊNCIA ONEROSO CELEBRADO ENTRE A CÂ-
MARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA E A TMN 
(ATUAL MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES
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INT-CMVNG/2015/3169
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 09.02.2015"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var o aditamento e a celebração do contrato de ce-
dência oneroso celebrado em 19 de Junho de 2006 
e do contrato de cedência oneroso a celebrar entre 
o município de Vila Nova de Gaia e a MEO - Servi-
ços de Comunicações e Multimédia SA, nos termos 
informados.
6- PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO RELATIVA À PAR-
TICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA 
COMO ASSOCIADO DA ACA - ASSOCIAÇÃO CASA 
DA ARQUITETURA
EDOC/2015/7089
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 09.02.2015"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a participação do Município de Vila Nova de Gaia 
como associado da ACA - Associação Casa da Ar-
quitetura e submeter, esta proposta à aprovação da 
Assembleia Municipal nos termos do n° 1 do art.º 
59° e artigos 53°, n° 1 e 2 ex vi 56°, n° 3, da Lei 
n° 50/2012 de 31 de Agosto.
7- PARECER RELATIVO A ALTERAÇÃO DA DECISÃO 
DE FINANCIAMENTO APROVADA PARA O CLDS + 
CAPACITAR GAIA SOLICITADO PELA COOPERATIVA 
SOL MAIOR
EDOC/2015/7092
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 09.02.2015"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, emitir 
parecer favorável ao pedido de alteração da decisão 
de financiamento para o CLDS + Capacitar Gaia, 
nos termos informados.
8- PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR 
ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A 
COMISSÃO PARA A CIDADANIA E IGUALDADE DE 
GÉNERO
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 11.02.2015"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var protocolo de colaboração a celebrar entre o mu-
nicípio de Vila Nova de Gaia e a Comissão para a 
Cidadania e Igualdade de Género, nos termos pro-
tocolados.
9- CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 
ÁREA DA FOTOGRAFIA COM LAURENTINA MAGA-
NETE AFONSO VISANDO A COBERTURA FOTOGRÁ-
FICA DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO
EDOC/2015/4499
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 09.02.2015"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, emitir 
parecer prévio, favorável, à contratação da presta-
ção de serviços na área da fotografia com Laurenti-
na Maganete Afonso, visando a cobertura fotográfi-
ca dos eventos culturais do Município de Vila Nova 
de Gaia, nos termos informados.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS
10- PEDIDO DE REDUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE 

TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS SOLICITADO 
PELO HÓQUEI CLUBE DE PAÇO DO REI
EDOC/2015/4681
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 11.02.2015"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a dispensa total do pagamento de taxas de uti-
lização de viaturas municipais, solicitado pelo Hó-
quei Clube de Paço do Rei, nos termos informados.
11- CONCURSO PÚBLICO COM PUBLICIDADE IN-
TERNACIONAL PARA A CONTRATAÇÃO DA AQUI-
SIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALA-
ÇÕES MUNICIPAIS - RELATÓRIO FINAL. PROPOSTA 
DE NÃO ADJUDICAÇÃO E REVOGAÇÃO DA DECI-
SÃO DE CONTRATAR
EDOC/2015/5104
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 11.02.2015"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var o teor do relatório final e a consequente decisão 
de não adjudicação, com fundamento no disposto 
na alínea b) do n° 1, do artigo 79° do CCP e revogar 
a decisão de contratar, nos termos informados.
12- PROPOSTA DE APROVAÇÃO DE PROCEDIMEN-
TO POR CONCURSO PÚBLICO COM PUBLICIDADE 
INTERNACIONAL PARA A CONTRATAÇÃO DA AQUI-
SIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALA-
ÇÕES MUNICIPAIS - AUTORIZAÇÃO DE PROCEDI-
MENTO, APROVAÇÃO DE PEÇAS DO PROCESSO E 
DESIGNAÇÃO DE JÚRI
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 11.02.2015"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a proposta de abertura de procedimento por 
concurso público com publicidade internacional 
para a contratação da aquisição de energia elétrica 
para as instalações municipais, das peças do pro-
cesso e designação do júri do procedimento, nos 
termos informados.
13- COMUNICAÇÃO PARA EXERCÍCIO DE DIREITO 
DE PREFERÊNCIA AO ABRIGO DA LEI DO PATRIMÓ-
NIO CULTURAL (LEI 10/2001 DE 8 DE SETEMBRO) 
RELATIVAMENTE À PERMUTA DE DOIS IMÓVEIS - 
REQUERENTE: SOGRAPE VINHOS SA E WEISE & 
KROHN SUCESSORES SA
EDOC/2015/2920
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 11.02.2015"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, não 
exercer o direito de preferência pelo preço e condi-
ções apresentados pelos requerentes no negócio de 
permuta dos imóveis localizados na União de fre-
guesias de santa Marinha e São pedro de Afurada, 
sitos na Rua Dr. António Granjo, 120 e 122 e Rua 
Dr. António Granjo 55 / Rua Rei Ramiro 55, 63 e 73, 
pelos imóveís sitos na Rua do Choupelo, 260, 282, 
300 e 340 a pagar pela Wiese & Kronh, Sucessores, 
SA à Sogrape Vinhos SA, nos termos informados. 
VOTAÇÃO:
14- PROPOSTA DE APROVAÇÃO DE PROCEDIMEN-
TO POR CONCURSO PÚBLICO COM PUBLICIDA-
DE INTERNACIONAL PARA A CONTRATAÇÃO DA 
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AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS RODOVIÁRIOS EM 
POSTOS DE ABASTECIMENTO PÚBLICOS PARA AS 
VIATURAS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL - 
AUTORIZAÇÃO DE ABERTURA E APROVAÇÃO DAS 
PEÇAS DO PROCEDIMENTO E DESIGNAÇÃO DO 
JÚRI
EDOC/2015/2920
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 11.02.2015"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a proposta de abertura de procedimento para 
a Contratação de Aquisição de Combustíveis Rodo-
viários em Postos de Abastecimentos Públicos para 
as viaturas e Máquinas da Frota Municipal, das pe-
ças do processo e designação do júri, para efeitos 
do previsto no artigo 67° do CCP, nos termos infor-
mados.
14/A- EXPROPRIAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE ARRU-
AMENTO DO PU DA BARROSA
EDOC/2014/24007
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara para ratifi-
cação. 11.02.2015"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, ra-
tificar o despacho do Sr. Presidente datado de 
11.02.2015 que determinou o não prosseguimento 
da expropriação da parcela n° 2, pertencente a Ma-
nuel Cunha Imobiliária SA, sita em Santa Marinha, 
destinada à execução de um arruamento previsto 
no Plano de Urbanização da Barrosa, nos termos 
informados.
15- PROPOSTA DE CONSTITUIÇÃO DE AGRU-
PAMENTO DE ENTIDADES ADJUDICANTES TEN-
DO POR OBJETO A FORMAÇÃO DE CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICA-
ÇÕES MÓVEIS DE VOZ E DADOS COM COMODA-
TO DE EQUIPAMENTO E DECISÃO DE CONTRATAR 
- ABERTURA DE PROCEDIMENTO, APROVAÇÃO DE 
PEÇAS - CONCURSO PÚBLICO COM PUBLICIDADE 
INTERNACIONAL PARA A CONTRATAÇÃO DA PRES-
TAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 
MÓVEIS DE VOZ E DADOS COM COMODATO DE 
EQUIPAMENTO
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a formação de agrupamentos de entidades ad-
judicantes tendo por objeto a formação de contrato 
de prestação de serviços de telecomunicações mó-
veis de voz e dados com comodato de equipamento 
e decisão de contratar; a abertura de procedimen-
to; aprovação de peças e designação do júri, nos 
termos da Informação

DEPARTAMENTO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS
16- AÇÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL INTERPOS-
TA NO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DO 
PORTO POR RUI DE BRITO E CUNHA LEITE DE CAS-
TRO CONTRA O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA 
- PROCESSO N° 875/07.2BEPRT
INT-CMVNG/2015/2320
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 02.02.2015"

Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
17- PROCESSO 83/12 - TRIBUNAL ADMINISTRA-
TIVO E FISCAL DO PORTO - AUTORES: ARMANDO 
NUNES RIBEIRO E OUTROS E RÉU: MUNICÍPIO DE 
VILA NOVA DE GAIA
INT-CMVNG/2015/2567
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 02.02.2015"
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
18- OPOSIÇÃO A PROCESSO DE EXECUÇÃO FIS-
CAL N° 398/07.0BEPRT INTENTADO POR ADELAI-
DE SILVA DA PIEDADE GOMES CONTRA A CÂMARA 
MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA
INT-CMVNG/2014/5875
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 28.04.2014"
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
19- CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ASSESSORIA JURÍDICA COM O SR. DR. JOSÉ MA-
NUEL ALVES DOS SANTOS
EDOC/2014/47763
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 11.02.2015"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, emitir 
parecer prévio, favorável, à contratação da pres-
tação de serviços de assessoria jurídica com o Sr. 
Dr. José Manuel Alves dos Santos, nos termos in-
formados.
20- PROC.º 3741/13.9TBVNG QUE OCORREU TER-
MOS NA INSTÂNCIA NO LOCAL DE VILA NOVA DE 
GAIA, SECÇÃO CÍVEL J2 - EXPROPRIANTE: MUNI-
CÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E EXPROPRIADO: 
ENG.º CASIMIRO JOSÉ COUTO ROCHA E OUTROS 
INT-CMVNG/2014/2914
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 21.02.2015"
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAS 
E ESPAÇOS PÚBLICO
21- PLANO DE SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA E OCU-
PAÇÃO DA VIA PÚBLICA - EXECUÇÃO DE ROTUNDA 
NA CONFLUÊNCIA DA RUA QUINTA DA BELA VISTA 
COM A AVENIDA GOMES JÚNIOR EDOC/2015/2034
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 11.02.2015"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var o plano de sinalização temporária e ocupação 
da via pública - execução da rotunda na confluência 
da Rua Quinta da Bela Vista com a Avenida Gomes 
Júnior, nos termos informados.
22- EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DE PASSADIÇO 
PARA A LIGAÇÃO CICLO-PEDONAL ENTRE O CAIS 
DE QUEBRANTÕES E O AREINHO DE OLIVEIRA DO 
DOURO E REQUALIFICAÇÃO DA FRENTE FLUVIAL 
DO RIO DOURO NO AREINHO DE OLIVEIRA DO 
DOURO - PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO 
(45 DIAS)
EDOC/2015/5330
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara para ratifi-
cação. 11.02.2015"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, ra-
tificar o despacho do Sr. Presidente datado de 
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11.02.2015, que aprovou o pedido de prorrogação 
de prazo por 45 dias da empreitada de Constru-
ção de Passadiço para a Ligação Ciclo-Pedonal en-
tre o Cais de Quebrantões e o Areinho de Oliveira 
do Douro e Requalificação da Frente Fluvial do Rio 
Douro no Areinho de Oliveira do Douro, bem como, 
o respetivo plano de trabalhos, plano de equipa-
mentos, plano de mão-de-obra e cronograma fi-
nanceiro, nos termos informados.
23- PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DE CIR-
CULAÇÃO DE OITO VEÍCULOS PESADOS ENTRE A 
A1 ROTUNDA DE SANTO OVÍDIO, AVENIDA DA RE-
PÚBLICA, AVENIDA VASCO DA GAMA (EN 222) E 
AVENIDA D. JOÃO II (VL9) SOLICITADO POR BE-
TÃO LIZ
EDOC/2015/4588
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 05.02.2015"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a autorização especial de circulação de oito ve-
ículos pesados entre a A1, Rotunda de Santo Oví-
dio, Avenida da República, Avenida Vasco da Gama 
(EN222) e Avenida D. João II (VL9), solicitado por 
Betão Liz, nos termos informados.
24- PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DE CIR-
CULAÇÃO NO ÂMBITO DO REGULAMENTO DE CIR-
CULAÇÃO E OPERAÇÕES DE CARGA E DESCARGA 
DE MERCADORIAS, SOLICITADO POR ALÉM DO FIM 
UNIPESSOAL LDA
EDOC/2015/4227
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 09.02.2015"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a autorização especial de circulação no âmbito 
do Regulamento de Circulação e Operações de Car-
ga e Descarga de Mercadorias, solicitado por Além 
do Fim Unipessoal Lda, nos termos informados.
25- POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA RUA 
CENTRO SOCIAL S. SALVADOR - GRIJÓ, SOLICITA-
DO PELA UNIÃO DE FREGUESIAS DE GRIJÓ E SER-
MONDE
EDOC/2014/54718
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 05.02.2015" 
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a Postura Municipal de Trânsito, nos termos in-
formados.
26- POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NO LAR-
DO DO MOSTEIRO - SANDIM, SOLICITADO PELA 
UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANDIM, OLIVAL, LE-
VER E CRESTUMA
EDOC/2014/52774
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 05.02.2015"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a Postura Municipal de Trânsito, nos termos in-
formados.

DIREÇÃO MUNICIPAL PARA A INCLUSÃO SO-
CIAL
27- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TA-
XAS URBANÍSTICAS SOLICITADO POR ANTÓNIO 

FERREIRA PEREIRA
INT-CMVNG/2015/2747
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 03.02.2015"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, inde-
ferir o pedido de isenção de pagamento de taxas 
urbanísticas, solicitado por António Ferreira Pereira, 
nos termos informados.
28- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
DE VISTORIA ADMINISTRATIVA SOLICITADO POR 
ABEL ALBERTO SOUSA REIS
EDOC/2014/28017
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 02.02.2015"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção de pagamento de taxa de vistoria ad-
ministrativa, solicitado por Abel Alberto Sousa Reis, 
nos termos informados.
29- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
DE VISTORIA ADMINISTRATIVA SOLICITADO POR 
MARIA ROSA PEREIRA CORREIA MARTINS
EDOC/2014/23028
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 02.02.2015"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção de pagamento de taxa de vistoria ad-
ministrativa, solicitado por Maria Rosa Pereira Cor-
reia Martins, nos termos informados.
30- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
DE VISTORIA ADMINISTRATIVA SOLICITADO POR 
CÂNDIDO ALVES SOUSA
EDOC/2015/1993
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 02.02.2015"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção de pagamento de taxa de vistoria ad-
ministrativa, solicitado por Cândido Alves Sousa, 
nos termos informados.
31- PROCESSO DE CANDIDATURA A JUÍZES SO-
CIAIS DO TRIBUNAL DE FAMÍLIA
EDOC/2015/6275
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 09.02.2015"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var o processo de candidatura a Juízes Sociais do 
Tribunal de Família, nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à 
aprovação da Assembleia Municipal.

DIVISÃO DE GESTÃO AMBIENTAL
32- PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE 
TAXA DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPE-
CIAL DE RUÍDO PARA A REALIZAÇÃO DE CORTEJO 
DE CARNAVAL. SOLICITADO POR UNIÃO DE FRE-
GUESIA DE GRIJÓ E SERMONDE
EDOC/2015/4432
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 11.02.2015"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a dispensa parcial de pagamento de taxa devi-
da pela emissão de licença especial de ruído para 
a realização de cortejo de carnaval, solicitado pela 
União de Freguesias de Grijó e Sermonde, nos ter-
mos informados.
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33- PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO PARA A REALIZAÇÃO DE VIA SACRA - FRE-
GUESIA DE CANIDELO, SOLICITADO PELA FÁBRICA 
DA IGREJA PAROQUIAL SANTO ANDRÉ DE CANI-
DELO
EDOC/2015/5260
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 11.02.2015"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a dispensa parcial de pagamento de taxa devi-
da pela emissão de licença especial de ruído para a 
realização de via sacra - freguesia de Canidelo, soli-
citado pela Fábrica da Igreja Paroquial Santo André 
de Canidelo, nos termos informados.
34- PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE 
TAXA DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPE-
CIAL DE RUÍDO PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO 
"ANIMAÇÃO DE RUA COM REALEJO", SOLICITADO 
PELA JUNTA DE FREGUESIA DE AVINTES
EDOC/2015/3912
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 11.02.2015"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a dispensa parcial de pagamento de taxa devi-
da pela emissão de licença especial de ruído para a 
realização de evento "Animação de Rua com Reale-
jo", solicitado pela Junta de Freguesia de Avintes, 
nos termos informados.
35- PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE 
TAXA DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPE-
CIAL DE RUÍDO PARA A REALIZAÇÃO DE PROCIS-
SÃO DE VELAS - FREGUESIA DE CANIDELO, SO-
LICITADO PELA FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL 
SANTO ANDRÉ DE CANIDELO
EDOC/2015/5254
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 11.02.2015"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a dispensa parcial de pagamento de taxa devi-
da pela emissão de licença especial de ruído para 
a realização de procissão das velas, solicitado pela 
Fábrica da Igreja Paroquial Santo André de Canide-
lo, nos termos informados.

GAIURB URBANISMO E HABITAÇÃO EEM
36- PROPOSTA DE UNIDADE DE EXECUÇÃO DA 
ÁREA ENVOLVENTE AO ANTIGO CAMPO DE JOGOS 
DE VALADARES, UNIÃO DE FREGUESIAS DE GUL-
PILHARES E VALADARES, RESPETIVA OPERAÇÃO 
DE REPARCELAMENTO E MINUTA DO CONTRATO DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO - PROCEDIMENTOS 
A DESENVOLVER PARA A UNIDADE DE EXECUÇÃO, 
SUBMISSÃO A DISCUSSÃO PÚBLICA
INT-CMVNG/2015/360
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 15.01.2015"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a proposta da Unidade de Execução por Coope-
ração, designada "Proposta de Unidade de Execução 
da Área envolvente ao Antigo Campo de Jogos de 
Valadares" e respetiva operação de reparcelamen-

to, bem como a proposta da minuta do contrato de 
Desenvolvimento Urbano, e submetê-la a discussão 
pública nos mesmos termos previstos para a elabo-
ração de um Plano de Pormenor, por um período de 
22 dias úteis, nos termos informados.
37- PROPOSTA DE REVOGAÇÃO DO PLANO DE POR-
MENOR PARA A ÁREA ENVOLVENTE AO CEMITÉRIO 
DE VILAR DO PARAÍSO
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 15.01.2015"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, sub-
meter à aprovação da Assembleia Municipal a pro-
posta de revogação do Plano de Pormenor para a 
Área Envolvente ao Cemitério de Vilar do Paraíso, 
nos termos informados.
38- RELATÓRIO DE OPERAÇÕES URBANÍSTICAS - 
JANEIRO DE 2015
INT-CMVNG/2015/1739
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 08.02.2015"
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
39- PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE DIVERTIMEN-
TO PÚBLICO SOLICITADO PELO CLUBE DE ATLE-
TISMO DE AVINTES - PROCESSO 557/15 - AVINTES
EDOC/2015/6307
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 11.02.2015"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a redução em 30% do valor total da taxa devida 
pelo licenciamento de divertimento público, solici-
tado pelo Clube de Atletismo de Avintes - Processo 
557/15, Avintes, nos termos informados.

DIVERSOS
40- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
PELA UTILIZAÇÃO DO AUDITÓRIO DA ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL, SOLICITADO PELA STAL - SINDICATO 
DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 11.02.2015"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção de pagamento de taxa pela utiliza-
ção do auditório da Assembleia Municipal, solicitado 
pela STAL - Sindicato dos Trabalhadores da Admi-
nistração Local, nos termos informados.
41- RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento
E nada mais havendo a tratar, quando eram 18 ho-
ras e 30 minutos, o Senhor Presidente declarou en-
cerrada a reunião, da qual se elaborou a presente 
minuta aprovada, por unanimidade, nos termos do 
disposto no art.º 27.° do CPA, e no n°. 3 do art.º 
57°. da Lei n°. 75/2013, de 12 de Setembro bem 
como do n°. 3 do art.º 11° do Regimento da Câma-
ra Municipal de Vila Nova de Gaia, aprovado pelo 
Executivo na sua reunião de 2013.10.25.
E eu, António Carlos Sousa Pinto o Director Muni-
cipal de Administração e Finanças e Secretário da 
presente reunião, a subscrevi.
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vitor Rodri-
gues).
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REGULAMENTO MUNICIPAL PARA O ARREN-
DAMENTO DE HABITAÇÕES SOCIAIS

PREÂMBULO
A Constituição da República Portuguesa, no seu ar-
tigo 65.º, considera a habitação como um direito 
que assiste a todos os Portugueses, cabendo ao 
Governo criar todas as condições, tomar as medi-
das, utilizar todas as políticas, programas e meios 
que permitam que aquele preceito constitucional se 
torne uma realidade concreta. Aos Municípios tem 
competido uma intervenção supletiva e parceira 
nestes domínios, com enquadramentos financeiros 
diversificados.
Em consonância com este preceito constitucional e 
no desenvolvimento da política social para o realo-
jamento das famílias carenciadas de habitação no 
concelho de Vila Nova de Gaia, a gestão do par-
que habitacional foi inicialmente concretizada pelos 
Serviços Municipais de Habitação e posteriormente, 
na sequência das deliberações de Câmara de 19 de 
Outubro e 17 de Dezembro de 1999 e da Assem-
bleia Municipal de 2 de Dezembro de 1999, pela 
GaiaSocial – Empresa Municipal de Habitação, EM, 
constituída ao abrigo do disposto na alínea a) do 
n.º 1 e n.º 3 do artigo 4.º da Lei n.º 58/98, de 18 
de Agosto e da alínea l) do n.º 2 do artigo 53.º da 
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro com as altera-
ções introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro.
Por delegação da Câmara Municipal de Vila Nova 
Gaia, a “GaiaSocial - Empresa Municipal de Habita-
ção, EM” fundou o seu objeto no desenvolvimento 
da habitação social no concelho de Vila Nova de 
Gaia e na gestão e exploração do parque habitacio-
nal propriedade da Câmara Municipal de Vila Nova 
de Gaia. 
Entretanto, na sequência do processo de fusão, 
ocorrido em 2011, a “GaiaSocial, EM” foi incorpo-
rada na “Gaiurb-Gestão Urbanística e da Paisagem 
Urbana, EEM”, com a consequente transferência de 
competências para a nova realidade empresarial 
municipal, então denominada “Gaiurb-Urbanismo e 
Habitação, EM”. 
A gestão deste parque habitacional, concretiza-se 
através da prática pela “Gaiurb-Urbanismo e Habi-
tação, EM” de todos os atos, previstos nos respe-
tivos Estatutos, necessários para o efeito, desig-
nadamente, através da celebração de contratos de 
arrendamento de fogos devolutos, da cobrança de 
rendas e sua atualização, da resolução de contratos 
de arrendamento, da execução de obras de repa-
ração, beneficiação e conservação e da promoção 
das ações judiciais necessárias para execução dos 
contratos de arrendamento celebrados.
A política social de habitação executada pela 
“Gaiurb – Urbanismo e Habitação, EM” deve ter 
em vista, como objetivo fundamental, promover o 
acesso à habitação das famílias carenciadas, que 

não dispõem de recursos para a obterem pelos seus 
próprios meios, efetivando, na medida dos recursos 
disponíveis, uma resposta às situações de precarie-
dade habitacional e de emergência social em obe-
diência aos princípios da igualdade e da proporcio-
nalidade, da justiça e da imparcialidade. Só assim 
se concretiza o interesse público, no respeito pelos 
direitos e interesses dos cidadãos.
No entanto, a política social de habitação vai tam-
bém muito para além da mera atribuição de fo-
gos, pois a entrega de uma habitação não esgota 
a responsabilidade do ente público, considerando a 
necessidade de percorrer um longo caminho con-
juntamente com os munícipes na sua adaptação a 
uma nova realidade, consubstanciada no desenvol-
vimento das suas competências pessoais e sociais 
em articulação, não só com os Gabinetes de Acão 
Social instalados em cada um dos empreendimen-
tos, mas também na interação participativa com as 
Juntas de Freguesia e com as instituições da rede 
social do concelho mobilizadas para o esforço con-
junto de promover a designada inclusão participa-
tiva. 
A atribuição do direito de habitação social, nesse 
esforço antecipatório das políticas inclusas, deve 
no entanto ser entendida por princípio, como uma 
medida transitória, em que os pressupostos da sua 
atribuição se mantenham, garantindo o potencial 
inclusivo e de mudança social. Por outro lado, a 
concretização de uma política pública de habitação 
social exige rigor e transparência, determinação 
antecipada de critérios de atribuição das habitações 
de renda social e respetivos procedimentos, publi-
citação das suas condições, criando desse modo, 
as condições de estabilidade e previsibilidade, de 
certeza e segurança jurídica nas relações que se 
estabelecem. Assim se antecipam cenários de con-
flitualidade, se fixam com transparência os direitos 
e deveres a que as partes estão vinculadas, evitan-
do constrangimentos e consequente morosidade no 
processo de identificação, avaliação e solução para 
os problemas sociais relacionados com as carências 
habitacionais no concelho.
Por todos estes factos se entende como necessária 
a existência de um Regulamento atualizado sendo 
este documento, mais do que um texto programá-
tico, um importante instrumento de gestão, qua-
dro normativo de excelência, no qual se encontram 
plasmadas não só as normas decorrentes das alte-
rações legislativas em vigor, mas também as regras 
e respetivos critérios, amadurecidas pela experiên-
cia adquirida ao longo dos muitos anos de trabalho 
na relação social desenvolvida na área territorial do 
concelho de Vila Nova de Gaia.
No entanto, o atual Regulamento Municipal para 
o Arrendamento de Habitações Sociais, aprovado 
pela Assembleia Municipal de Vila Nova de Gaia, 
em 14 de Outubro de 2004 tendo ainda sido obje-

C. REGULAMENTOS
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to de uma alteração pontual quanto ao regime das 
rendas, previsto no seu artigo nº 5º e aprovada em 
Assembleia Municipal de 30 de Julho de 2009, care-
ce de uma nova atualização considerando as novas 
formas de prestação deste serviço público. 
Ao mesmo tempo, propõe-se a criação de um Ob-
servatório de carências habitacionais, com produ-
ção de relatórios semestrais e definição de linhas 
orientadoras adequadas aos renovados problemas 
habitacionais, para os quais urgem também novas 
soluções sociais.
Assim, é elaborado o presente Regulamento Muni-
cipal para o Arrendamento de Habitações Sociais, a 
ser submetido à Câmara Municipal e à Assembleia 
Municipal para aprovação, nos termos do artigo 
25.º n.º 1º alínea g) e do artigo 33.º, n.º 1, alínea 
k), ambos da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro, 
após terem sido cumpridas as formalidades previs-
tas nos artigos 117.º e 118.º do Código de Procedi-
mento Administrativo.
Assim, concluídas que estão as formalidades pre-
vistas nos artigos 117º e 118º do Código de Pro-
cedimento Administrativo, a Camara Municipal e a 
Assembleia Municipal aprovam, nos termos do ar-
tigo 33º nº 1 alínea k) e do artigo 25º nº 1 alínea 
g) ambos da lei nº 75/2013 de 12 de Setembro, o 
presente Regulamento Municipal para o Arrenda-
mento de Habitações Sociais.

Glossário
Para efeitos do presente regulamento, no esforço 
interpretativo dos conceitos ali vertidos, considera-
-se:
“Acordo de regularização de dívida”, acordo a 
celebrar entre a “Gaiurb, EM” e o arrendatário para 
pagamento das rendas em dívida, cujos prazos e 
montantes são aprovados pela entidade gestora. 
“Agregado familiar” o conjunto de pessoas cons-
tituído pelo arrendatário, pelo cônjuge ou pessoa 
que com ele viva há mais de 2 anos em condições 
análogas, pelos parentes ou afins na linha reta ou 
até ao 3.º grau da linha colateral, bem como pelas 
pessoas relativamente às quais, por força de lei ou 
de negócio jurídico que não respeite à habitação, 
haja obrigação de convivência ou de alimentos e 
ainda por outras pessoas a quem a Gaiurb-Urba-
nismo e Habitação, EM autorize a coabitar com o 
arrendatário.
“Agregado Familiar Inicial” constituído pelos 
elementos que compõem o agregado inicial à data 
do realojamento e posteriormente identificados no 
contrato de arrendamento celebrado.  
“Comparticipação social de renda” valor a su-
portar pelo município calculado pela diferença entre 
o valor da renda técnica e o valor da renda apoiada.
“Economia comum” situação em que as pesso-
as vivam em comunhão de mesa e habitação e te-
nham estabelecido entre si uma vivência comum de 

entreajuda e partilha de recursos.  
“Renda Apoiada” valor da renda devida pela ocu-
pação da habitação e determinada pela aplicação 
da taxa de esforço do arrendatário calculada em 
função do rendimento mensal corrigido do seu 
agregado familiar, não podendo a renda exceder o 
valor do preço técnico nem ser inferior a 1% da 
retribuição mínima mensal garantida, nos termos 
da disciplina prevista no Decreto-lei nº 166/93 de 
7 de Maio. 
“Renda Técnica” valor máximo da renda devida 
pela ocupação da habitação calculada em função do 
preço da habitação por metro quadrado, área útil, 
coeficiente de vetustez, nível de conforto e estado 
de conservação, nos termos da disciplina prevista 
no Decreto-lei nº 166/93 de 7 de Maio.
“Rendimento mensal bruto”: quantitativo que 
resulta da divisão por 12 dos rendimentos anuais 
ilíquidos auferidos por todos os elementos do agre-
gado familiar à data da determinação do valor da 
renda.
“Rendimento mensal corrigido”, rendimento 
mensal bruto deduzido de uma quantia igual a três 
décimos do salário mínimo nacional pelo primeiro 
dependente e de um décimo por cada um dos ou-
tros dependentes, sendo a dedução acrescida de 
um décimo por cada dependente que, comprova-
damente, possua qualquer forma de incapacidade 
permanente.   
“Residência permanente”, local onde o arrenda-
tário tem organizada a sua vida familiar, social e a 
sua economia comum.
“Subocupação” capacidade de alojamento da ha-
bitação superior à adequada ao agregado familiar.

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 1.º
Leis habilitantes

Este Regulamento tem como legislação habilitante 
o artigo 65.º da Constituição da República Portu-
guesa, os artigos 25º nº1 alínea g) e 33.º nº 1, 
alínea k) ambos da lei n.º 75/2013 de 12 de Se-
tembro, a Lei n.º 50/2012, de 31 de Agosto e o 
Decreto-Lei n.º 166/93 de 7 de Maio.

Artigo 2.º
Objeto

O presente Regulamento define e estabelece o regi-
me jurídico, as regras e condições aplicáveis à ges-
tão do parque habitacional de arrendamento social 
propriedade do Município de Vila Nova de Gaia e 
sob gestão da “Gaiurb-Urbanismo e Habitação, EM”.
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CAPÍTULO II
ATRIBUIÇÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL MUNI-

CIPAL
Artigo 3.º

Critérios de atribuição
1. A “Gaiurb, EM” deve priorizar a atribuição de ha-
bitações sociais, ordenando as candidaturas pela 
pontuação atribuída a cada uma delas em resultado 
da aplicação da matriz que se anexa e respetivos 
critérios de ponderação, tendo em vista as seguin-
tes situações:
a) Situações de grave carência habitacional e so-
cial;
b) Situações de emergência social, consequência 
da verificação de inundações, ruína, incêndios e 
outras catástrofes naturais;
c) Necessidade de realojamento decorrentes de 
operações urbanísticas de interesse público;
2. A Câmara Municipal poderá, sempre que se justi-
fique, aprovar ou modificar a matriz ou determinar 
a sua interpretação ou adaptação.
3. A “Gaiurb, EM” reservará apartamentos de tran-
sição para situações sociais específicas, como vio-
lência doméstica. 

Artigo 4.º
Condições de atribuição

São condições cumulativas de atribuição de habita-
ção social: 
1. Que o agregado evidencie grave carência habi-
tacional ou se encontre em situação de emergência 
social conforme artigo 3º do presente Regulamen-
to.
2. Que a habitação atribuída e arrendada se destine 
a habitação exclusiva e permanente do arrendatário 
e de todos os elementos do seu agregado familiar.  
3. Que o arrendatário e restantes membros do 
agregado não sejam possuidores de habitação pró-
pria ou arrendada, adequada ao agregado familiar 
e suscetível de ser utilizada de imediato. 
4. Que o candidato e o seu agregado familiar te-
nham residência no concelho de Vila Nova de Gaia 
há pelo menos 5 anos de forma ininterrupta.
5. Que o pedido de atribuição de habitação social 
não se encontre alicerçado em falsas ou erróneas 
declarações com o pretexto de tirar, com esse com-
portamento, manifestas vantagens na atribuição de 
habitação social.  
6. Que o candidato ou algum elemento do seu agre-
gado não tenha sido, nos 6 anos anteriores à data 
da sua candidatura, alvo de processo de despejo 
por incumprimento das suas obrigações nos termos 
regulamentares.  
7. Que o candidato ou algum elemento do seu agre-
gado não se encontre em situação de incumprimen-
to por dívidas de renda relativamente à ocupação 
anterior de uma habitação social.   
8. Presume-se para efeitos do nº2 do presente ar-

tigo, que o agregado familiar não mantém residên-
cia permanente e efetiva, quando a habitação se 
mostra desabitada, existindo fundados indícios de 
que o agregado tem a sua economia comum em 
simultâneo ou de forma exclusiva organizada em 
local diferente da habitação que lhe foi atribuída.
9. Excetua-se do nº 3 do presente artigo as situ-
ações em que o candidato, sendo proprietário, se 
encontre em situação de execução de hipoteca so-
bre o bem imóvel.

Artigo 5.º
Formalização do pedido de Habitação

1.O pedido de habitação é formalizado através de 
impresso próprio disponibilizado nos Gabinetes de 
Apoio Social Local (GAS-Local), contendo uma ca-
racterização socioeconómica do candidato e do seu 
agregado, complementado com os seguintes docu-
mentos:
a) Cópia dos documentos de identificação de todos 
os elementos do agregado familiar, nomeadamen-
te, Bilhete de identidade/cartão de cidadão, cédula 
de nascimento/assento de nascimento, cartão de 
contribuinte/ cartão da segurança social;
b) Comprovativos de rendimentos de todos os ele-
mentos do agregado familiar ou, na falta dos mes-
mos, declaração da Segurança Social; 
c) Atestado da Junta de Freguesia comprovativo da 
composição do agregado familiar e tempo de resi-
dência na freguesia;
d) Declaração do serviço de finanças, emitida em 
nome do candidato bem como dos demais elemen-
tos do agregado familiar, comprovativa da situação 
patrimonial;
e) Declaração comprovativa de instituição financei-
ra relativamente à situação da execução de hipote-
ca sobre bem imóvel, se a ela houver lugar.  

Artigo 6.º
Animais perigosos

É expressamente proibido o alojamento, permanen-
te ou temporário, de animais perigosos ou poten-
cialmente perigosos nas habitações sociais, sendo 
ainda proibido a sua circulação nas zonas comuns 
dos empreendimentos municipais e demais espaços 
públicos propriedade do Município de Vila Nova de 
Gaia, nos termos previstos no art.º 12º e nº 4 do 
art.º 13º do Dec. Lei 315/2009 de 29 de Outubro 
com as alterações introduzidas pela Lei nº 46/2013 
de 4 de Julho e ainda da Portaria nº 422/2004 de 
24 de Abril.

Artigo 7.º
Intervenção das Juntas de Freguesia

As Juntas de Freguesia no âmbito das suas atri-
buições e competências, designadamente no do-
mínio da ação social, pela relação de proximidade 
com a realidade socioeconómica da sua circunscri-
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ção territorial, colaboram com o Município e com a 
“Gaiurb, EM” na implementação da política social 
da habitação, considerando o realojamento das fa-
mílias carenciadas, através dos seguintes meios:
a) Colaboração com a “Gaiurb, EM” no levantamen-
to das situações de carência e emergência social;
b) Encaminhamento dos pedidos de habitação so-
cial para a “Gaiurb, EM”;
c) Participação na resolução dos problemas de âm-
bito social que afetem os agregados familiares re-
alojados em estreita colaboração com os Técnicos 
Superiores de Acão Social adstritos aos empreen-
dimentos.

CAPÍTULO III
DO ARRENDAMENTO

Artigo 8.º
Formação e Conteúdo do Contrato

A atribuição de habitação social municipal formali-
za-se através da celebração de contrato de arren-
damento por escrito, tendo como anexo o presente 
Regulamento e a conter designadamente:
a) A identidade dos Outorgantes;
b) A composição do agregado familiar inicial e a 
respetiva identificação dos elementos que o com-
põem;
c) A identificação e localização da habitação arren-
dada;
d) O valor da renda, condições e formas de paga-
mento;
e) O valor da comparticipação pela fruição das zo-
nas comuns; 
f) A data da sua celebração.

Artigo 9.º
Caução

1.O arrendatário presta perante a “Gaiurb, EM” a 
título de caução para o bom e pontual cumprimento 
das obrigações assumidas, o montante equivalente 
a uma renda técnica mensal, correspondente à ha-
bitação arrendada.
2. O pagamento do valor da caução pode ser efe-
tuado no ato de assinatura do contrato de arren-
damento ou em prestações mensais de montante 
igual ao valor da renda apoiada, até ao limite má-
ximo de 36 prestações, a liquidar em conjunto com 
a renda.
3. Findo o contrato de arrendamento, a caução 
prestada é restituída ao arrendatário, nos termos 
da legislação vigente, sendo deduzida:
3.1 Ao valor das rendas eventualmente em divida;
3.2 Ao custo apurado com obras efetuadas na ha-
bitação pela “Gaiurb, EM” quando se verifique da 
parte do arrendatário, no âmbito da execução do 
contrato, manifesta negligência relativamente ao 
seu estado de conservação.

Artigo 10.º
Objeto do Contrato

O contrato de arrendamento celebrado destina-se à 
habitação permanente e exclusiva do arrendatário 
e respetivo agregado familiar, não podendo ser-lhe 
dado outro fim. 

Artigo 11.º
Prazo e renovação

1. O contrato de arrendamento tem a duração de 
três anos.
2. Findo o prazo previsto no número anterior, se 
nenhuma das partes se tiver oposto à sua renova-
ção, mediante comunicação enviada à contraparte 
com antecedência de 180 dias, o contrato renova-
-se automaticamente no seu termo por períodos 
mínimos sucessivos de dois anos, se outro prazo 
não estiver contratualmente previsto. 
3. A oposição à renovação do contrato de arrenda-
mento tem por fundamento a não verificação das 
condições de atribuição de habitação social elenca-
das no artigo 4º. 

Artigo 12.º
Novo contrato de arrendamento

1. Haverá lugar à celebração de um novo contrato 
de arrendamento e ao cálculo de nova renda, nas 
condições e termos previstos nos artigos 21.º a 23º 
deste regulamento. 

CAPÍTULO IV
DA RENDA

Artigo 13.º
Disposições gerais

1. O regime de renda em vigor para todas as ha-
bitações propriedade do município de Vila Nova de 
Gaia bem como da “Gaiurb, EM” é o regime da ren-
da apoiada, estabelecido e previsto no Decreto-Lei 
n.º 166/93 de 7 de Maio.
2. A renda será calculada e determinada de acordo 
com os critérios estabelecidos no referido Decreto-
-Lei n.º 166/93 de 7 de Maio, nomeadamente nos 
artigos 4.º e 5.º.
3. Sempre que se proceda à determinação do va-
lor da renda, os arrendatários devem declarar e 
comprovar os rendimentos do respetivo agregado 
à “Gaiurb, EM”.
4. A atualização do valor da renda é anual, devendo 
os arrendatários declarar os respetivos rendimen-
tos à “Gaiurb, EM” até 30 de Abril do ano anterior 
ao da referida atualização, sem prejuízo de a todo 
o tempo a “Gaiurb, EM” poder solicitar aos arren-
datários quaisquer documentos e esclarecimentos 
necessários para a instrução ou atualização dos 
respetivos processos, fixando-se para o efeito um 
prazo de resposta não superior a 20 dias úteis e 
não inferior a 15 dias úteis.
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5. O incumprimento do referido nos números 3 e 
4 do presente artigo, quer por falta de declaração, 
quer por falsa declaração, determina o imediato pa-
gamento por inteiro do respetivo valor técnico da 
renda, sem prejuízo de constituir fundamento de 
resolução do contrato de arrendamento. 

Artigo 14.º
Deduções e abatimentos

1. Para efeitos do cálculo da renda nos termos do 
artigo anterior, podem deduzir-se ao rendimento 
mensal bruto do agregado familiar as despesas de 
saúde relacionadas com doenças crónicas, devendo 
os interessados fazer prova da situação de doença 
e das respetivas despesas através da seguinte do-
cumentação:
1.1. Declaração médica emitida pela instituição de 
saúde competente, comprovativa da situação de 
doença crónica, bem como medicação, tratamento 
e meios auxiliares necessários;
1.2. Comprovativos de despesas de saúde mensais, 
relacionados com doença crónica, emitidos por en-
tidade competente.
2. Para efeitos do cálculo da renda nos termos do 
artigo anterior, pode abater-se ao rendimento men-
sal bruto do agregado familiar uma percentagem 
dos montantes auferidos a título de pensões, desde 
que devidamente comprovados, conforme tabela 
anexa e parte integrante deste regulamento. 
3. Para efeitos do cálculo da renda nos termos do 
artigo anterior, pode abater-se uma percentagem 
ao rendimento mensal bruto do agregado fami-
liar sempre que os elementos em idade escolar 
frequentarem o regime de escolaridade com bom 
aproveitamento, conforme tabela anexa e parte in-
tegrante deste regulamento.
4. Para efeitos do cálculo da renda nos termos do 
artigo anterior, pode abater-se uma percentagem 
ao rendimento mensal bruto do agregado familiar 
em função do grau de incapacidade permanente de 
um dos elementos, desde que devidamente com-
provada por atestado médico de incapacidade mul-
tiuso emitida por entidade competente, conforme 
tabela anexa e parte integrante deste regulamento.
5. Nos casos em que o agregado familiar beneficiar 
cumulativamente de mais do que uma dedução ou 
abatimento constantes na tabela anexa ao presen-
te regulamento, será aplicada apenas a dedução ou 
abatimento que lhe for mais favorável.
6. A atribuição das deduções ou abatimentos, cons-
tantes na tabela anexa ao presente regulamento, 
cessam imediatamente se os seus beneficiários 
não procederem ao pagamento integral e pontual 
das rendas bem como dos valores previstos para a 
comparticipação na gestão dos espaços comuns e 
condomínios.
7. As deduções, abatimentos e respetivas taxas 
constantes na tabela anexa ao presente regulamen-

to, podem ser revistas anualmente por proposta da 
“Gaiurb, EM” e aprovadas em reunião de Câmara e 
Assembleia Municipal.

Artigo 15.º
Vencimento e lugar de pagamento

1. A renda vence-se no 1.º dia útil do mês a que 
respeita podendo ser paga até ao dia 8 desse mês, 
salvo nos casos em que, por razões devidamente 
comprovadas, outro prazo seja fixado pela “Gaiurb, 
EM”.
2. A renda será paga na sede da “Gaiurb, EM” ou, 
em alternativa, através de qualquer um dos meios 
de pagamento disponibilizados, tais como débito 
direto, multibanco, estações e balcões dos CTT e 
agentes PAYSHOP. 
3. O aviso de pagamento mensal da renda reper-
cute, a título meramente informativo, os apoios so-
ciais indiretos concedidos pelo Município, contendo 
os seguintes elementos:
3.1. Valor da renda técnica;
3.2. Valor da renda apoiada;
3.3. Comparticipação social suportada pelo Muni-
cípio.

Artigo 16.º
Mora do arrendatário

Ultrapassado o prazo de pagamento referido no n.º 
1 do artigo anterior sem que o mesmo tenha sido 
feito, a “Gaiurb, EM” tem o direito de exigir:
a) As rendas devidas acrescidas de uma indemni-
zação de 50%; 
b) Excecionalmente, nos casos em que por ser con-
siderada devidamente comprovada a insuficiência 
económica do agregado familiar, pode ser concedi-
da pela “Gaiurb, EM” a dispensa total ou parcial dos 
juros de mora devidos. 
c) A falta de pagamento das rendas, acrescidas da 
indemnização que for devida, confere à “Gaiurb, 
EM” o direito a considerar resolvido o contrato de 
arrendamento, salvo nos casos em que esta autori-
ze, a título excecional, um acordo de regularização 
da dívida, nas situações em que comprovadamente 
o arrendatário esteja temporariamente impedido 
de cumprir a obrigação de pagamento da renda.

Artigo 17.º
Atualização

1. A renda será atualizada anual e automaticamen-
te, mediante apresentação de documentos com-
provativos do rendimento do agregado familiar, na 
mesma percentagem de variação do rendimento 
mensal corrigido.
2. A renda pode ainda ser reajustada sempre que 
se verifique uma alteração à composição do agre-
gado familiar e/ou uma variação dos seus rendi-
mentos, mediante aplicação da variação percentual 
do rendimento mensal corrigido do agregado fami-
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liar ao valor da renda.
3. Só pode haver lugar ao reajustamento de renda 
previsto no número anterior depois de decorridos 
90 dias desde a última atualização, salvo em situa-
ções devidamente comprovadas e autorizadas pela 
“Gaiurb, EM”.
4. O valor da renda apoiada será fixado no valor 
mínimo, por um período de 3 meses, sempre que 
se verifiquem as seguintes situações:
4.1. Agregados familiares em que ambos os côn-
juges ou pessoas que vivam em união de facto fi-
quem em situação de desemprego;
4.2. Agregados familiares monoparentais, apenas 
com filhos menores, em que o titular fique em situ-
ação de desemprego.
5. Em qualquer dos casos referidos nos números 
anteriores, a atualização da renda deve ser comu-
nicada por escrito ao arrendatário, com a antece-
dência mínima de 30 dias relativamente à data em 
que é devida a renda atualizada.

CAPÍTULO V
MODIFICAÇÃO DO AGREGADO FAMILIAR

Artigo 18.º
Modificação do agregado familiar

1. Qualquer alteração à composição do agregado 
familiar terá que ser obrigatoriamente comunicada 
à “Gaiurb, EM” e acompanhada dos respetivos do-
cumentos probatórios para efeitos de atualização 
do referido agregado;
2. Com exceção das situações relativas ao nasci-
mento de descendentes, falecimento ou abandono 
da habitação, de qualquer elemento do agregado, 
todas as modificações à composição do agregado 
familiar carecem de previa autorização da “Gaiurb, 
EM”. 
3. Atendendo a critérios de racionalidade e gestão 
da habitação social, sempre que se verifique uma 
alteração da composição do agregado familiar a 
“Gaiurb, EM” poderá proceder à transferência do 
agregado para nova tipologia habitacional nos ter-
mos do artigo 21º.
4. A constituição de um novo núcleo familiar, den-
tro do agregado existente, obriga a que o mesmo 
diligencie por uma alternativa habitacional. 
5. As coabitações não são permitidas em consonân-
cia com o disposto no nº 1 do presente artigo, sal-
vo expressa autorização e com carácter temporário 
por parte da “Gaiurb, EM”.
6. Não são permitidas inclusões nos agregados já 
constituídos, de elementos que tenham sido alvo 
de processo de despejo nos últimos 6 anos. 

Artigo 19.º
Exclusão de elementos do agregado

1. Verificadas situações de incumprimento do pre-

sente regulamento conforme disposto nos artigos 
nº 28º a 31º atendendo à gravidade e reiteração 
das mesmas, poderá a “Gaiurb, EM” determinar a 
exclusão de um ou vários elementos do agregado 
familiar, oficiosamente ou a pedido do titular do 
agregado. 
2. A decisão de exclusão será notificada por escrito 
ao titular do agregado e ao elemento excluído, con-
ferindo prazo certo para a o seu abandono voluntá-
rio da habitação.
3. O Incumprimento do disposto no número ante-
rior determinará, por parte da “Gaiurb, EM”, o com-
petente processo de despejo coercivo, socorrendo-
-se para isso dos meios necessários.    
4. Por indicação do Tribunal, nos casos de violência 
doméstica, o agressor será afastado e, caso seja o 
titular do contrato de arrendamento, o cônjuge ou 
equiparado beneficiará do direito de titularidade do 
novo contrato.

CAPÍTULO VI
TRANSFERÊNCIAS DE HABITAÇÃO

Artigo 20.º
Condições Gerais de Transferência

1. São condições gerais e cumulativas de transfe-
rência:
a) A disponibilidade de habitação com tipologia 
adequada à composição do agregado familiar;
b) Inexistência de dívida de renda.
c) Cumprimento do acordo de regularização de dí-
vida, celebrado nos termos do art.º nº 16, alínea c) 
em pelo menos 50% do seu valor total.
d) Que a habitação arrendada se encontre em boas 
condições de conservação, salvo as deteriorações 
inerentes a um uso normal, comprovadas pela pré-
via avaliação dos serviços da “Gaiurb, EM”.
2. A transferência de habitação formaliza-se pela 
celebração de um novo contrato de arrendamento 
com reavaliação das condições socioeconómicas do 
agregado e respetiva atualização do valor da renda.

Artigo 21.º
Transferência por Iniciativa da “Gaiurb, EM”.
1. A “Gaiurb, EM” pode, na prossecução do inte-
resse público e sempre por decisão devidamente 
fundamentada, proceder à transferência do Arren-
datário e respetivo agregado familiar para outra 
habitação, nomeadamente, nos seguintes casos:
a) Saúde pública e segurança de pessoas e bens;
b) Situações de emergência, provocadas por acon-
tecimentos imprevistos, nomeadamente, incêndios, 
inundações, derrocadas e outras causas naturais;
c) Subocupação da habitação em casos de contra-
ção do agregado familiar; no caso de situação de 
viuvez em que o cônjuge sobrevivo seja o único ha-
bitante do fogo e tenha idade superior a 65 anos, o 
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período de preparação da transferência terá a dura-
ção mínima de 3 meses e deverá ser devidamente 
mediado por técnicos de ação social.

Artigo 22.º
Transferência por Iniciativa do Arrendatário

1. O Arrendatário pode, através de pedido expresso 
e devidamente fundamentado, solicitar a transfe-
rência de habitação nos seguintes casos:
a) Problemas de saúde com incidência na mobilida-
de reduzida, incapacidade física e outras situações 
de doença crónica, existindo uma relação entre as 
patologias apresentadas, devidamente comprova-
das por relatório clínico e as condições de habita-
bilidade;
b) Situações devidamente comprovadas em que o 
Arrendatário demonstre a necessidade de se fixar 
em empreendimento social mais próximo do seu 
local de trabalho. 

Artigo 23.º
Transferência Provisória

1. A “Gaiurb, EM” pode proceder à transferência do 
arrendatário e respetivo agregado para outra habi-
tação, a título provisório e mediante despacho su-
perior, nas situações de emergência, saúde pública, 
problemas de saúde devidamente comprovados, 
segurança de pessoas e bens, e situações de ex-
trema gravidade social com risco para integridade 
física.
2. A transferência provisória que implique o re-
gresso à habitação social de origem não dá lugar à 
celebração de novo arrendamento, mantendo-se o 
vínculo contratual existente, sem prejuízo da atua-
lização anual do valor da renda. 
3. Nas situações em que se verifique a impossibi-
lidade de regresso à habitação social de origem, 
a transferência provisória pode ser convertida em 
definitiva. 

Artigo 24.º
Transferência Coerciva

1. Nas situações referidas no artigo 21º, no caso 
de o arrendatário recusar a habitação proposta, a 
“Gaiurb, EM” notifica-o para no prazo de 15 dias, 
aceitar a habitação e proceder à transferência vo-
luntária, sob pena de se proceder à transferência 
coerciva, diligenciando a “Gaiurb, EM” pelos meios 
necessários ao transporte dos bens para a nova ha-
bitação social pugnando ainda pela segurança da 
operação.
2. Excetuam-se os casos referidos na alínea c) do 
n.º 1 do art.º 21.º.

CAPITULO VII
DA TRANSMISSÃO DOS DIREITOS DO ARREN-

DATÁRIO

Artigo 25.º
Transmissão por divórcio

1. Em caso de divórcio ou separação judicial de pes-
soas e bens, é celebrado novo contrato de arren-
damento a favor do cônjuge a quem for atribuída 
a casa de morada de família, decidido por comum 
acordo entre os cônjuges ou por decisão judicial.
2. A atribuição do direito ao arrendamento da casa 
de morada de família, decidido por comum acordo 
entre os cônjuges ou por decisão judicial, deve ser 
sempre comunicada e devidamente comprovada à 
“Gaiurb, EM”. 
3. A “Gaiurb, EM” procede ao cálculo da renda nos 
termos do artigo 17º. 

Artigo 26.º
Transmissão por outras causas

1. A ausência permanente e definitiva do arrenda-
tário e titular do agregado familiar bem como a sua 
incapacidade, devidamente comprovadas, poderão 
conferir o direito à transmissão da posição de ar-
rendatário, bem como de todos os direitos e obriga-
ções a ela inerentes, através da celebração de novo 
contrato, a favor e pela ordem seguinte: 
a) Pessoa que fazendo parte do agregado familiar, 
por ele seja indicada;
b) Cônjuge não separado judicialmente de pessoas 
e bens ou de facto ou da pessoa que com ele vives-
se em situação análoga há mais de dois anos;
c) Descendentes;
d) Parente mais próximo em linha reta798 que lhe 
suceder no encargo da sustentação da família e que 
com ele viva há mais de um ano;
e) Parente em linha colateral até ao 3.º grau que 
com ele viva há mais de cinco anos.
2. Excecionalmente poderá a “Gaiurb, EM” autori-
zar a transmissão da posição de arrendatário, me-
diante novo contrato, quando por motivos compro-
vados seja solicitada a transferência a favor de um 
dos elementos do agregado.
3. O direito à transmissão previsto no n.º 1 deste 
artigo não se verifica se o titular desse direito for 
possuidor de casa própria ou arrendada, adequada 
ao seu agregado familiar e suscetível de ser utiliza-
da de imediato.

Artigo 27.º
Transmissão por morte

1. O contrato de arrendamento não caduca por 
morte do arrendatário, transmitindo-se os seus di-
reitos e obrigações, por meio de novo contrato, se 
lhe sobrevier:
a) Cônjuge com residência na habitação não sepa-
rado judicialmente de pessoas e bens ou de facto;
b) Pessoa que com ele vivesse há mais de dois anos 
em condições análogas às dos cônjuges;
c) Descendentes que com ele vivessem em econo-
mia comum há mais de um ano;
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d) Afins na linha reta que com ele vivessem em 
economia comum há mais de um ano;
e) Parentes e afins na linha colateral até ao 3.º 
grau que com ele vivessem em economia comum 
há mais de cinco anos.
2. A posição de arrendatário transmite-se pela or-
dem referida nas alíneas do número anterior, às 
pessoas nele referidas, preferindo, em igualdade de 
condições, o filho ou o parente mais próximo que 
em maior grau contribua para o encargo de susten-
tação do agregado familiar.
3. O direito à transmissão previsto no n.º 1 deste 
artigo não se verifica ainda se o titular desse direito 
for possuidor de casa própria ou arrendada, ade-
quada ao seu agregado familiar e suscetível de ser 
utilizada de imediato.
4. Excecionam-se da aplicação das regras de trans-
missão expressas no nº 1 do presente artigo, to-
dos os elementos que constituem o agregado ini-
cial, aplicando-se no entanto a estes, as regras de 
transmissão contidas no seu nº 2.

CAPÍTULO VIII
DOS DEVERES DOS ARRENDATÁRIOS

Artigo 28.º
Deveres genéricos

1. Além dos deveres consignados nos artigos an-
teriores deste Regulamento, os arrendatários obri-
gam-se ainda a:
a) Promover a instalação e ligação de contadores 
de água, energia elétrica e gás cujas despesas são 
da sua responsabilidade, tal como as dos respe-
tivos consumos, não recorrendo a ligações ilegais 
para o fornecimento dos respetivos serviços; 
b) Conservar no estado em que atualmente se en-
contram todas as instalações de luz elétrica, água 
e gás bem como todas as canalizações e seus aces-
sórios, assumindo a expensas próprias os custos 
com as reparações que se tornem necessárias, por 
efeito de incúria ou indevida utilização;
c) Zelar pela conservação da habitação e dos es-
paços comuns, reparando e suportando as despe-
sas dos estragos que sejam causados por ato ou 
omissão culposa do agregado familiar ou de quem 
frequenta a sua habitação e restituir a habitação no 
estado de conservação em que a recebeu, designa-
damente, com todos os vidros, portas, móveis de 
cozinha, sanitários, indemnizando a “Gaiurb, EM” 
pelas despesas efetuadas com a reparação dos da-
nos não sanados;
d) Permitir o acesso à habitação sempre que solici-
tado por colaboradores da “Gaiurb, EM” quando de-
vidamente identificados e sempre no exercício das 
suas funções, nomeadamente para a realização de 
vistorias ou para a realização de obras na mesma;   
e) Não dar hospedagem, sublocar, total ou parcial-
mente, ou ceder a qualquer título o bem arrendado, 

sob pena de aplicação de uma coima igual ao valor 
da renda devida por seis meses, e de despejo, em 
caso de reincidência;
f) Não provocar, participar ou de qualquer modo in-
tervir em desacatos e conflitos ou causar barulhos 
que ponham em causa a tranquilidade do empreen-
dimento ou o bem-estar dos restantes moradores.
g) Respeitar o período de descanso que medeia en-
tre as 22 horas e as 7 horas; 
h) Cumprir as regras de higiene, de boa vizinhança 
e outras normas, designadamente no que se refere 
à emissão de fumos, ruídos e outros factos seme-
lhantes; 
i) Efetuar a limpeza das zonas comuns, de acordo 
com as regras que vierem a ser definidas entre os 
moradores ou pela “Gaiurb, EM”;
j) Pagar a comparticipação mensal devida pela frui-
ção das zonas comuns, nos termos do art.º 32º; 
k) Respeitar e tratar com urbanidade os técnicos 
superiores de ação social e técnicos de manutenção 
presentes nos Gabinetes de Apoio Social, acatando 
as instruções e recomendações relativamente às 
habitações sociais e zonas comuns; 
l) Serem responsáveis pela posse e circulação de 
animais de companhia que não estejam excluídos 
pelo disposto no artigo 6.º, devendo assegurar que 
os mesmos, pelo seu número ou características fi-
siológicas ou comportamentais, não prejudiquem 
as condições higiénico-sanitárias da habitação ou 
incomodem os restantes moradores.   
2. A habitação arrendada não pode estar desabita-
da por tempo superior a sessenta dias consecutivos 
em cada ano civil.
2.1 Pode, no entanto, a “Gaiurb, EM”, a requeri-
mento do arrendatário, sempre que devidamente 
justificado, autorizar quer por motivos laborais, 
quer por motivos de doença, uma ausência por 
tempo superior até ao máximo de dezoito meses, 
contados ininterruptamente, findo o qual o arren-
datário se obriga a optar entre a entrega voluntária 
da habitação ou a sua efetiva ocupação;
2.2 Nos casos de ausência autorizada, o arrendatá-
rio obriga-se a provar semestralmente a atualidade 
dos motivos, disso fazendo prova documental.
 

Artigo 29º
(Uso das habitações)

1. A utilização das habitações deve obedecer às 
exigências normais de diligência e zelo, ficando in-
terditada a sua utilização para fim diferente do de-
finido pelo contrato de arrendamento.
2. No uso das habitações é, especialmente, interdi-
to aos arrendatários:
a) Destinar a habitação a usos ofensivos dos bons 
costumes e reiterada ou habitualmente a práticas 
ilícitas, imorais ou desonestas;
b) Alterar a tranquilidade do prédio com sons, vo-
zes, cantares, música ou factos que indevidamente 
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perturbem os demais utentes do edifício, devendo 
os aparelhos de rádio, televisor, reprodutores de 
som ou eletrodomésticos ser regulados de modo a 
que os ruídos não perturbem os demais utentes do 
prédio, sem prejuízo de ser sempre observado um 
período em silêncio entre as 22 horas e as 7 horas, 
nos termos do Regulamento Geral do Ruído; 
c) Promover iniciativas que perturbem a ordem pú-
blica e lesem os direitos e interesses legítimos da 
vizinhança; 
d) Instalar na sua habitação qualquer motor ou ou-
tro mecanismo que não seja necessário ao fim a 
que a habitação se destina, suscetível de perturbar 
os restantes moradores;
e) Colocar nos terraços, varandas ou janelas, ob-
jetos que não estejam devidamente resguardados 
quanto à sua queda ou que não possuam disposi-
tivos que impeçam o eventual gotejamento ou o 
lançamento ou arrastamento de detritos ou de lixos 
sobre as outras habitações, as zonas comuns ou a 
via pública;
f) Instalar antenas exteriores de televisão, rádio 
ou similares, sem autorização expressa da “Gaiurb, 
EM”;
g) Armazenar ou guardar combustíveis ou produtos 
explosivos;
h) Sacudir tapetes e roupas, despejar águas, lan-
çar lixos, pontas de cigarro ou detritos de qualquer 
natureza pelas janelas ou em áreas que afetem os 
demais moradores;
i) Colocar lixos em outros locais que não os conten-
tores existentes para o efeito, situados na via públi-
ca, devendo o lixo ser devidamente acondicionado, 
para que no seu transporte, não ocorram derrames 
e não ponha em perigo a higiene e saúde pública;
j) Colocar roupa a secar em cordas no interior ou 
no exterior das habitações, devendo utilizar apenas 
os estendais fixos colocados no exterior do edifício, 
devidamente autorizados pela “Gaiurb, EM” para 
esse fim, ou em estendais de chão nas varandas 
ou terraços, desde que estes fiquem resguardados 
pelas mesmas;
k) Colocar marquises, ou alterar o arranjo estético 
do edifício ou alçado;
l) Colocar rótulos ou tabuletas identificadoras, com 
ou sem menção de profissão, em qualquer local da 
habitação;
m) Adotar outros comportamentos que interfiram 
com a tranquilidade e bem-estar dos restantes mo-
radores.

Artigo 30º
(Obras nas habitações)

1. Os arrendatários só poderão executar obras no 
interior da habitação com o prévio consentimento 
da “Gaiurb, EM”, e desde que, cumulativamente:
a) Não contendam com a finalidade a que a habi-
tação se destina nos termos previstos neste Regu-

lamento;
b) Sejam executadas com observância das regras 
técnicas e das disposições legais e regulamentares 
aplicáveis; 
c) Não afetem, nem prejudiquem as habitações, os 
bens ou partes comuns, ou alterem por qualquer 
modo os elementos que fazem parte da estrutura 
do imóvel e ainda a estabilidade e segurança do 
edifício, a linha arquitetónica, o arranjo estético e 
a uniformidade exterior do prédio, incluindo as res-
petivas fachadas.
2. O arrendatário é obrigado a realizar, ou permi-
tir que sejam realizadas na sua habitação, com a 
maior brevidade, as obras e reparações que se tor-
nem necessárias para prevenir, evitar ou remediar 
danos nas outras habitações ou nas zonas comuns, 
perturbações da normal utilização de umas e ou-
tras, ou do bem-estar e comodidade normais dos 
restantes utentes do prédio, ou ainda prejuízos à 
segurança, estabilidade, estética e uniformidade 
exterior do prédio, sempre que esses danos, per-
turbações e prejuízos resultem ou possam resultar 
de defeito, degradação, avaria, acidente, sinistro, 
instalação ou uso de equipamentos especiais ou 
outros factos de qualquer natureza respeitantes à 
habitação em causa.
3. O arrendatário que não proceda com a devida di-
ligência na comunicação à “Gaiurb, EM”, das obras 
e reparações mencionadas no número anterior tor-
na-se responsável perante os demais moradores 
por todos os danos resultantes da recusa na sua 
comunicação ou na sua execução. 
4. Antes do início da execução de qualquer obra ou 
reparação nas suas habitações os arrendatários de-
vem informar do facto à “Gaiurb, EM”, identificando 
a obra ou reparação a efetuar.
5. As obras e benfeitorias realizadas pelo arren-
datário na habitação, com ou sem autorização da 
“Gaiurb, EM”, fazem parte integrante da habitação, 
não assistindo ao arrendatário qualquer direito ou 
indemnização por força da realização dessas obras.
6. Sempre que justificadas pela deterioração ine-
rente a uma prudente utilização da habitação e 
previamente autorizadas pela “Gaiurb, EM”, após 
apresentação de orçamento e verificação no local 
da efetiva realização das obras por técnicos cre-
denciados da “Gaiurb, EM”, o arrendatário poderá 
deduzir no valor da renda mensal, 30% do custo 
total das obras de conservação que por si realize 
na habitação, a preços de mercado, até ao limite 
máximo de € 100,00. 
6.1 A dedução ao valor da renda mensal, das obras 
de conservação realizadas, será efetuada contra 
apresentação da fatura discriminada dos trabalhos 
executados e comprovativo de pagamento. 
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Artigo 31.º
(Uso das zonas comuns)

1 - Os arrendatários são obrigados a utilizar as zo-
nas comuns estritamente de acordo com a finalida-
de a que se destinam, a fazê-lo de modo a evitar 
que sofram deteriorações e danos que não corres-
pondam a consequências naturais do seu uso nor-
mal, contribuindo para a respetiva preservação e 
valorização e, respeitando os direitos dos restantes 
moradores.
2 – É, designadamente, proibido aos arrendatários:
a) Deixar crianças sozinhas nos vestíbulos, pata-
mares, escadas, corredores, elevadores e outras 
zonas comuns que a isso não sejam destinadas;
b) Deixar as entradas comuns do prédio abertas ou 
permitir a entrada e saída de estranhos sem pre-
viamente se assegurarem da sua identidade, em 
especial durante a noite;
c) Permanecer na escadaria destinada exclusiva-
mente ao acesso das habitações, devendo tal aces-
so ser efetuado em silêncio; 
d) Colocar vasos, objetos ou obstáculos que preju-
diquem a sua utilização;
e) Adotar ou permitir às pessoas que de si depen-
dam ou frequentem a sua habitação comportamen-
tos suscetíveis de danificar ou sujar as partes co-
muns, designadamente fumar ou outros consumos, 
afetar o normal desempenho por estas das funções 
a que se destinam e a comodidade e o bem-estar 
dos seus utentes; 
f) Deixar circular dentro das zonas e áreas comuns 
os animais de companhia permitidos na alínea l) do 
artigo 28.º deste regulamento sem o uso de trelas 
e açaimes ou similares, bem como permitir que dei-
xem dejetos nas referidas zonas comuns ou zonas 
envolventes do empreendimento, devendo neste 
caso promover a sua pronta limpeza;
g) Desrespeitar o período de silêncio mencionado 
na parte final do n.º 2 da alínea b) do artigo 29.º 
deste Regulamento;
h) Utilizar as torneiras e as tomadas de energia elé-
trica das zonas comuns para outros fins que não os 
de limpeza dessas zonas;
i) Ocupar, mesmo temporariamente, com constru-
ções provisórias ou coisas móveis de qualquer es-
pécie, as entradas ou patamares ou qualquer outra 
zona comum, ficando obrigados a assumir os cus-
tos em que a “Gaiurb, EM” incorra com a remoção e 
transporte dos bens irregularmente colocados; 
j) Aplicar letreiros ou tabuletas identificadoras, alu-
sivas ou não a uma atividade profissional em qual-
quer área das zonas comuns;
k) Estacionar bicicletas, motociclos ou outras viatu-
ras em qualquer zona comum do prédio.
3. Na utilização dos elevadores devem ser observa-
das as seguintes regras:
a) Não transportar objetos que possam danificar o 
seu interior;

b) Não reter os elevadores nos patamares;
c) Não permitir a utilização dos elevadores por 
crianças com idade inferior a 12 anos, salvo quando 
acompanhadas por adultos;
d) Não fumar dentro dos elevadores;
e) Não permitir o transporte a pessoas e coisas que 
ultrapassem a capacidade de carga ou que possam 
danificar ou sujar os elevadores;
f) Não permitir o acesso à casa das máquinas;
g) Proceder, de imediato à limpeza ou reparação de 
qualquer sujidade ou estrago nos elevadores pro-
vocado por transporte de objetos ou por qualquer 
outra causa, a expensas de quem lhe tiver dado 
causa.
4. Os jardins envolventes do edifício são zonas co-
muns a todos os moradores e, como tal, patrimó-
nio comum, devendo ser tratados com cuidado e 
asseio, sendo proibido no que respeita aos jardins:
a) O corte de flores;
b) Os acessos aos mesmos, excetuo nas zonas, 
para o efeito concedidas;
c) Deixar dejetos dos animais de estimação;
d) Despejar lixo ou quaisquer detritos na área dos 
jardins.

Artigo 32.º
Encargos de fruição das zonas comuns

1. As despesas correntes necessárias à fruição das 
partes comuns dos edifícios e ao pagamento de 
serviços de interesse comum ficam a cargo dos ar-
rendatários.
2. Com a celebração do contrato de arrendamento 
o arrendatário obriga-se a pagar uma compartici-
pação mensal nas despesas das zonas comuns.
3. A comparticipação referida no número anterior é 
calculada em função de uma percentagem da ren-
da, a fixar anualmente, sendo liquidada juntamente 
com a renda e nos mesmos prazos.  
4. O não pagamento atempado da comparticipação 
fixada faz incorrer o arrendatário nas sanções pre-
vistas no presente regulamento para o não paga-
mento da renda.
 

CAPÍTULO IX
DOS DEVERES DA GAIURB-URBANISMO E HA-

BITAÇÃO, EM

Artigo 33.º
Obras a cargo da “Gaiurb, EM”

1. Ficam a cargo da “Gaiurb, EM” as obras de ma-
nutenção e conservação geral dos empreendimen-
tos sociais, designadamente, obras de reparação 
e reabilitação das fachadas e paredes exteriores, 
de manutenção e preservação da rede de água e 
esgotos, da rede de gás, dos circuitos elétricos e 
outras instalações ou equipamentos que façam par-
te integrante dos empreendimentos, excluindo-se 
todas as reparações ou intervenções resultantes de 
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incúria, falta de cuidado ou atuação danosa dos ar-
rendatários.
2. Ficam ainda excluídas todas as obras de repa-
ração e outras intervenções que incidam sobre os 
vidros, portas, fechaduras ou quaisquer outros me-
canismos ou equipamentos pertencentes às habita-
ções ou zonas comuns, desde que os danos tenham 
sido causados por ato ou omissão culposa dos ar-
rendatários ou de quaisquer utilizadores.

CAPÍTULO X
DO DESPEJO

Artigo 34.º
Competência

O despejo administrativo das habitações sociais 
propriedade da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia ou da “Gaiurb, EM” é objeto de deliberação 
da Câmara Municipal, na sequência da proposta do 
Presidente da Câmara ou do Vereador com compe-
tência delegada.

Artigo 35.º
Finalidade

O despejo destina-se a fazer cessar a situação ju-
rídica de arrendamento, sempre que exista funda-
mento para a resolução do contrato de arrenda-
mento e se verifique o incumprimento do mesmo. 

Artigo 36.º
Causas de Despejo

1. Constituem causas de despejo, para além das 
elencadas na legislação em vigor e das previstas no 
presente regulamento, os seguintes factos:
a) O incumprimento reiterado dos deveres estatuí-
dos pelo presente Regulamento, apesar de previa-
mente ser concedido aos arrendatários um prazo 
para a integral reposição da situação, designada-
mente, dos referidos nos artigos 28º a 32º;
b) A falta de pagamento da renda e da comparti-
cipação nas despesas das zonas comuns, nos ter-
mos e prazos previstos e fixados nos artigos 15.º, 
16º e 32º deste regulamento, podendo o despejo 
suspender-se, se no prazo previsto no nº 6 do arti-
go 37º, o arrendatário apresentar documento com-
provativo do seu pagamento e das indemnizações 
previstas no já referido artigo 16º;
c) A não-aceitação da renda atualizada nos termos 
do artigo 17.º deste regulamento, devidamente no-
tificada;
d) A recusa dos arrendatários, depois de devida-
mente notificados, para demolir ou retirar obras ou 
instalações que tenham realizado sem o consen-
timento da “Gaiurb, EM” em violação do disposto 
neste regulamento;
e) A recusa, dos arrendatários depois de devida-
mente notificados, em reparar os danos causados 
nas habitações e zonas comuns, causados por si 

ou pelo seu agregado familiar, ou em indemnizar a 
“Gaiurb, EM” pelas despesas incorridas com a repa-
ração desses danos;
f) A possibilidade de utilizar de imediato casa pró-
pria ou arrendada;
g) A prestação intencional de declarações falsas ou 
inexatas ou a omissão de informações que tenham 
contribuído e determinado a atribuição de uma ha-
bitação social e o cálculo do valor da renda;
h) O incumprimento, no prazo que for concedido, 
da intimação de despejar as pessoas que tenha ad-
mitido em coabitação permanente sem autorização 
prévia da “Gaiurb-Urbanismo e Habitação, EM”.
i) O abandono definitivo e a posse ilegal da habi-
tação; 
j) A ameaça à integridade física, tentativa de agres-
são ou agressão efetiva a qualquer colaborador do 
Município ou da “Gaiurb, EM” ou aos seus bens pes-
soais.
2. A falta de verificação de algum dos pressupostos 
que determinaram a celebração do contrato de ar-
rendamento, determina a sua resolução e constitui 
fundamento para despejo.
3. As situações previstas na alínea i) do n.º 1 do 
presente artigo determinam o despejo imediato, 
isto é, dispensado de inquérito prévio e isento das 
diligências probatórias previstas no artigo 37º do 
presente Regulamento.

Artigo 37.º
Do procedimento

1. A ordem de despejo será precedida de inquérito 
sumário efetuado pela “Gaiurb, EM”, que se destina 
à verificação dos pressupostos da resolução do con-
trato e do despejo bem como da perda do direito à 
habitação arrendada;
2. No decurso desse inquérito sumário, será convo-
cado o respetivo arrendatário, a fim de ser ouvido e 
apresentar defesa, equivalendo a sua não compa-
rência e a não apresentação de defesa à confissão 
dos factos que lhe são imputados.
3. Poderão igualmente ser realizadas outras dili-
gências probatórias, desde que consideradas ne-
cessárias, para o apuramento da verdade.
4. Concluído o inquérito sumário será proferida a 
decisão de despejo, do que será notificado o arren-
datário.
5. Excecionalmente, a proposta de decisão de des-
pejo pode ser substituída por uma decisão de trans-
ferência compulsiva para um outro empreendimen-
to de habitação social, sob proposta devidamente 
fundamentada da “Gaiurb, EM”.
6. Depois de notificado, o arrendatário terá o prazo 
de trinta dias seguidos para desocupar voluntaria-
mente a habitação, deixando-a livre de pessoas e 
bens e para fazer a entrega da respetiva chave na 
“Gaiurb, EM”.
7. Findo o prazo referido no número anterior, pro-
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ceder-se-á ao despejo imediato cabendo a sua exe-
cução às autoridades policiais competentes.

CAPITULO XI
DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 38.º
Gabinete de Apoio Social

Os agregados familiares, no desenvolvimento das 
presentes normas regulamentares e para seu cabal 
esclarecimento, poderão obter qualquer informa-
ção junto do Gabinete de Apoio Social.

Artigo 39.º
Norma revogatória

Com a entrada em vigor do presente regulamento 
fica revogado o Regulamento para as Habitações 
Sociais Municipais, aprovado por deliberação de 
Câmara de 03/09/2004 e de Assembleia Munici-
pal de 14/10/2004 bem como as alterações sub-
sequentes aprovadas pela Assembleia Municipal de 
30/07/2009.

Artigo 40.º
Dúvidas e omissões

Sem prejuízo da legislação aplicável, as dúvidas e 
omissões suscitadas na interpretação e aplicação 
do presente Regulamento serão submetidas a de-
cisão dos órgãos competentes, sob proposta da 
“Gaiurb, EM”. 

Artigo 41.º
Remissões

As remissões feitas para os preceitos que entre-
tanto venham a ser revogados ou alterados, con-
sideram-se, automaticamente transpostas para os 
novos diplomas 

Artigo 42.º
Entrada em vigor

O presente Regulamento entra em vigor quinze 
dias úteis após a sua publicação.

VARIÁVEIS PONTOS COEFICIENTE CLASSIFICAÇÃO
10

17

20

1

16

15

14

11

13

7

7

15

0

17

13

6

0

0

5

4

6

1

BARRACA 20

ROULOTTE 18

PARTE DE CASA 10

PENSÃO 13

QUARTO 13

CASA DE ILHA 17

ANEXO 17

ESTABLECIMENTO COLETIVO 10

APARTAMENTO 1

1

10

16

17

15

8

1

17

10

4

4

17

5

3

3

9

15

2

4

5

8

3

TOTAL

0,5

CASA ABRIGO

ESTATUTO DE VITIMA

ENTRE 1 e 5 anos

ENTRE 5 E 10 ANOS

MAIS de 11 anos

SENTENÇA CONDENATÓRIA DO TRIBUNAL

VÍTIMA DE VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA

TEMPO DO PEDIDO DE 
HABITAÇÃO

CATEGORIAS

GRELHA DE AVALIAÇÃO PEDIDO DE HABITAÇÃO

TEMPO DE RESIDÊNCIA NO 
CONCELHO

MAIS DE 10 ANOS

ENTRE 5 E 10 ANOS

0.5

0,5

1,5

1,5

1,2

0,5

0,5

O,8

TIPO DE FAMÍLIA

FAMÍLIA MONOPARENTAL COM FILHOS MENORES

FAMÍLIA NUCLEAR COM FILHOS MENORES

FAMÍLIA NUCLEAR SEM FILHOS MENORES

CASAL OU ELEMENTO ISOLADO COM IDADE INFERIOR A 55 ANOS

CASAL OU ELEMENTO ISOLADO COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 55 ANOS

FAMÍLIA EXTENSA/ALARGADA

OUTRO TIPO DE FAMÍLIAS

ELEMENTOS COM DOENÇA 
CRÓNICA OU DE FICIÊNCIA

COM 1 ELEMENTO

COM 2 OU MAIS ELEMENTOS

ESCALÕES DE RENDIMENTO

0-30

30-60

60-90

MAIS DE 90

CONDIÇÕES DE 
HABITABILIDADE E 

SALUBRIDADE

SEM INSTALAÇÃO SANITÁRIA

INFILTRAÇÕES

ÁREA INSUFICIENTE FACE À COMPOSIÇÃO DO AGREGADO FAMILIAR

COM PÉ DIREITO INFERIOR A 2,20M

SEM LIGAÇÃO À REDE PÚBLICA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

SEM LIGAÇÃO À REDE PÚBLICA DE SANEAMENTO OU A SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS (LIMITAÇÕES DE MOBILIDADE)

COM CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE E SALUBRIDADE

VÍNCULO HABITACIONAL

TIPO DE ALOJAMENTO

CESSAÇÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO

PERIGO DE DERROCADA/RUÍNA IMINENTE

OUTRAS

SEM VENTILAÇÃO E/0U ILUMINAÇÃO NATURAL

FALTA DE HABITAÇÃO

PARTE DE EDIFICAÇÕES

OUTROS

CASA ARRENDADA/CASA FUNÇÃO

CASA CEDIDA

CASA SUB-ARRENDADA

OUTRAS

ESTRUTURAS PROVISÓRIAS

NÍVEIS DE CONSERVAÇÃO

1

EXECUÇÃO HIPOTECAS SOBRE BEM IMÓVEL

NÍVEL 1 - PÉSSIMO

NÍVEL 3 - MÉDIO

NÍVEL 4 - BOM

NÍVEL 5 - EXCELENTE

NÍVEL 2 - MAU

1,5

Definição de Conceitos
Tendo como objetivo uniformizar o processo de 
avaliação dos pedidos de atribuição de habitação 
social, definem-se os principais conceitos utilizados 
na Matriz de Pontuação:
Variável: Falta de habitação
Categorias:
-Cessação do contrato de arrendamento: nesta 
categoria pretende-se cotar a situação em que os 
munícipes se encontram com contrato de arrenda-
mento cessado, considerando que este cessa quan-
do se extingue a respetiva relação contratual entre 
as partes, com os inerentes direitos e obrigações. A 
cessação dos contratos verifica-se, geralmente, por 
caducidade, resolução ou revogação.
-Perigo de derrocada ou ruína eminente: quando se 
verifica que a estabilidade estrutural dos elementos 
construtivos da habitação não está garantida.
-Outros: outros motivos para a falta de habitação 
diferentes das categorias acima referenciadas.
Variável: Condições de habitabilidade e Salu-
bridade
Categorias:
-sem instalação sanitária: habitação que não pos-
sui pelo menos uma instalação sanitária básica;
-com instalação sanitária e/ou cozinha exterior: 
habitação em que a instalação sanitária e/ou cozi-
nha localizam-se no exterior;
-Humidades: anomalias de uma habitação que têm 
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origem na deterioração dos materiais construtivos, 
ou falta de conservação dos mesmos. Manifestam-
-se pelo aparecimento de eflorescências e manchas 
de água, provocando deteriorações nos revesti-
mentos das paredes, tetos e pavimentos;
-Área insuficiente face à composição do agregado 
familiar: todo e qualquer alojamento que não cum-
pra os critérios de área útil, com base no número 
de elementos do agregado familiar, a saber: 1 ele-
mento – 30m²; 2 elementos – 40m²; mais de 2 
elementos – contabilizar 8m² por elemento; 
-Com pé direito inferior a 2.20m: distância livre en-
tre o pavimento e o teto de uma habitação;
-Sem ventilação natural: todo e qualquer espaço 
que não cumpra o estipulado no art.72.º, do Decre-
to-Lei n.º 38/382, de 7-8-1951;
-Sem iluminação natural: todo e qualquer espaço 
que não cumpra o estipulado no art.º nº 71.º e 
73.º, do Decreto-Lei n.º 38/382, de 7-8-1951;
-Sem isolamento térmico: quando não possui ma-
teriais com características de resistência térmica 
adequados para impedir que as trocas de tempe-
ratura interior/exterior estejam de acordo com exi-
gência regulamentar.
-Sem ligação à rede pública de abastecimento de 
água: habitações cujo abastecimento de água não 
é feito pela rede pública de abastecimento, mas li-
gadas a qualquer outro sistema de abastecimento;
- Sem ligação à rede pública de saneamento ou a 
sistemas de tratamento de águas residuais: habita-
ções cujos esgotos não se encontram ligados a uma 
rede pública ou a uma fossa séptica;
-Barreiras arquitetónicas (limitações de mobilida-
de): todo e qualquer impedimento à livre circulação 
de pessoas com mobilidade reduzida, quer se des-
loquem ou não em cadeiras de rodas;
-Com condições de habitabilidade e salubridade: 
habitações que reúnam todas as condições mínimas 
exigidas por lei à data da construção do imóvel.
Variável: Vínculo habitacional
Categorias:
-Casa Arrendada/Casa de Função: casa arrendada 
é um bem imóvel cujo uso e gozo é cedido a título 
oneroso – mediante o pagamento de uma renda 
– a uma pessoa (física ou jurídica) por tempo de-
terminado ou não, incluindo, ou não, outros bens, 
benfeitorias e ou facilidades, com o objetivo de nele 
residir ou de nele ser exercida atividade de explo-
ração, nos termos da legislação aplicável e do con-
trato celebrado em conformidade; casa de função 
é um bem imóvel, com fins habitacionais que está 
adstrito ao exercício duma atividade profissional e, 
consequentemente é cedida para o cabal exercício 
dessa mesma atividade.
-Casa Cedida: empréstimo temporário de habita-
ção para gozo próprio a título gratuito.
-Casa subarrendada: arrendamento verbal ou es-
crito ao abrigo do qual o/a arrendatária proporcio-

na a terceira pessoa o gozo da habitação parcial ou 
total.
-Outros: Outro vínculo diferente das categorias aci-
ma referenciadas.
Variável: Tipo de alojamento
Categorias:
-Estruturas Provisórias: alojamentos de construção 
deficiente e/ou abarracada ou carácter provisório, 
como as roulottes.
-Partes de Edificações: incluem-se sete subcatego-
rias como parte de casa, pensões, quartos, casa de 
ilha, anexos, estabelecimentos coletivos e aparta-
mentos.
-Outros: Outro tipo de alojamento diferente das ca-
tegorias acima referenciadas.
Variável: Doença Crónica ou deficiência
- Pretende-se cotar as famílias em que existem ele-
mentos com doença crónica, devidamente atestada 
pelo médico da especialidade ou deficiência com-
provada e que usufruam de prestações por defici-
ência.
Variável: Rendimentos
-escalonamento do rendimento mensal corrigido do 
agregado (calculado nos termos definidos no Dec. 
Lei n.º 166/93, de 7 de Maio) em função de 2 RMMG 
(Retribuição Mínima Mensal Garantida).
Variável: Tipo de Família
Categorias:
-Família Monoparental com filhos menores: consis-
te na composição familiar constituída por uma pes-
soa adulta e seu(s) filho(s) menor(es), biológicos 
ou adotados.
-Família Nuclear com filhos menores: consiste na 
composição familiar de 2 pessoas adultas e seus 
filhos menores de idade, biológicos ou adotados, 
habitando num ambiente familiar comum. 
-Família Nuclear sem filhos menores: consiste na 
composição familiar de 2 pessoas adultas e seus 
filhos maiores de idade, biológicos ou adotados, ha-
bitando num ambiente familiar comum. 
-Casal ou Elemento Isolado com idade inferior a 55 
anos: casal ou individuo que por situações exter-
nas, óbito do cônjuge, divórcio, ou outros motivos, 
é o único elemento que compõe o seu agregado 
familiar e com idade inferior a 55 anos.
-Casal ou Elemento Isolado com idade igual ou su-
perior a 55 anos: casal ou individuo que por situ-
ações externas, óbito do cônjuge, divórcio, ou ou-
tros motivos, é o único elemento que compõe o seu 
agregado familiar e com idade igual ou superior a 
55 anos.
-Família Extensa/Alargada: estrutura mais ampla, 
que consiste na família nuclear, incluindo parentes 
diretos ou colaterais, e/ou existindo uma extensão 
das relações entre pais e filhos, para avós, pais e 
netos.
-Outro tipo de Famílias: Outro tipo de famílias dife-
rente das categorias acima referenciadas.
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Variável: Tempo de Residência no Concelho
Pretende-se avaliar a ligação do agregado familiar 
ao concelho, com base no número de anos de resi-
dência no mesmo.

TAXA

DESPESAS DE SAÚDE

Rendimento mensal bruto do agregado inferior ou igual  a uma RMMG  
100%

e inferior ou igual a tres RMMG

PENSÕES

Valor da pensão de reforma,velhice, invalidez ou de sobrevivência inferior  a RMMG  50%

Valor da pensão com variação entre uma RMMG e uma RMMG acrescida de 50% 25%

INCENTIVO À ESCOLARIDADE

Agregados familiares com rendimento mensal bruto inferior ou igual a duas RMMG 

e constituidos por elementos que frequentem do 9º ano ao 11º de escolaridade

Agregados familiares com rendimento mensal bruto inferior ou igual a duas RMMG 

e constituidos por elementos que frequentem do 12º ano ao ensino superior
Agregados familiares com rendimento mensal bruto superior a duas RMMG 

e constituido por elementos que frequentem do 9º ano ao 11º de escolaridade
Agregados familiares com rendimento mensal bruto superior a duas RMMG 

e constituido por elementos que frequentem do 12º ano ao ensino superior
INCAPACIDADE PERMANENTE 

15%

25%

RMMG- Retribuição Minima Mensal Garantida

Entre 30% a 60%

Igual ou superior a 60% 

25%

15%

50%

25%

75%

ABATIMENTOS

Rendimento mensal bruto  do agregado  superior a uma RMMG
e inferior ou igual a duas RMMG

Rendimento mensal bruto  do agregado superior a duas RMMG 

ANEXO 2

DEDUÇÕES E ABATIMENTOS AO RENDIMENTO PARA EFEITOS DE CÁLCULO DE RENDA 

TIPO 

50%

REGULAMENTO MUNICIPAL PARA O ARRENDAMENTO DE HABITAÇÕES SOCIAIS 

ARTIGO 14.º

DEDUÇÕES

D.1. DESPACHOS

DESPACHO Nº 5/DMIS/2015
Considerando, 
A subdelegação de competências que me foi con-
ferida pelo Senhor Vereador Dr. Delfim Sousa, pelo 
despacho nº 02/VDS/2015 de 13 de Janeiro; 
Que nos termos daquele despacho de delegação de 
competências, foi-me expressamente concedida a 
faculdade de subdelegação. 
Assim, ao abrigo do n.º 2 do art.º 35º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decre-
to-Lei n.º 442/91 de 15 de Novembro, subdelego, 
com poderes de subdelegação, no Senhor Diretor 
do Departamento Municipal de Desporto, Cultura e 
Juventude, Eng.º Mário Armando Martins Duarte, 
no âmbito dos serviços sob a sua responsabilidade 
orgânica, as seguintes competências: 
a) Despachar todos os assuntos relativos aos ser-
viços referidos, executar as deliberações da Câma-
ra, os despachos e orientações do Presidente da 
Câmara e do Vereador do Pelouro, respeitante aos 
mesmos, bem como assinar a respetiva correspon-
dência expedida, com destino a quaisquer entida-
des particulares; 
b) Proceder à instrução e propor decisão sobre to-
dos os procedimentos no sentido do cumprimento 
da legislação e regulamentos municipais em vigor 
em matéria de Cultura; 
c) Planear e gerir os equipamentos, meios e recur-
sos necessários à implementação e prossecução da 
política de cultura do Município, promovendo e coo-
perando em eventos de interesse cultural; 
d) Promover e assegurar a política municipal de bi-
bliotecas, da política museológica municipal e da 
política municipal em matéria de património cultu-
ral móvel, imóvel e imaterial;
e) No âmbito da gestão e direção de recursos hu-
manos afetos àqueles serviços, decidir quanto às 
seguintes matérias: 
- Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes de-
cisões relativas a férias com respeito pelo interesse 
do serviço; 
- Justificar faltas; 
- Proceder à homologação da classificação de servi-
ço dos funcionários no caso em que o delegado não 
tenha sido notador. 
Ratifico os atos anteriormente praticados pelo Se-
nhor Diretor do Departamento Municipal de Des-
porto, Cultura e Juventude, Eng.º Mário Armando 
Martins Duarte, no âmbito das matérias agora sub-
delegadas. 
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 13 de Ja-
neiro de 2015 
A Diretora Municipal para a Inclusão Social, (Eng.ª 
Vera Pacheco)

D. DESPACHOS E ORDENS DE SERVIÇO
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DESPACHO Nº 6/VEC/2015
Considerando, 
Que é competência do Presidente da Câmara fixar 
as funções e competências dos vereadores, incum-
bindo-os de tarefas específicas; 
Que o Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova 
de Gaia, no âmbito desta competência, bem como 
da delegação que lhe foi conferida em reunião de 
Câmara de 25 de Outubro de 2013, delegou e sub-
delegou em mim as competências constantes do 
seu despacho n° 143/PCM/2013, de 01 de Novem-
bro; 
Que, nos termos deste mesmo despacho o Senhor 
Presidente da Câmara, conferiu-me ainda poderes 
de subdelegação. 
Assim, ao abrigo do n° 2 do artigo 35° do Códi-
go do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n° 442/91, de 15 de Novembro e no 
uso da competência que me é conferida pelo n.ºs 1 
a 3 do artigo 38° do Anexo I do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado pela Lei n° 75/2013, 
de 12 de Setembro: 
1. Subdelego na Senhora Diretora Municipal de In-
clusão Social, Eng.ª Vera Lúcia Branco Pacheco, 
com poderes de subdelegação, as seguintes com-
petências: 
No âmbito dos Serviços da Direção Municipal para a 
Inclusão Social sob a sua responsabilidade:
a) Genericamente, despachar todos os assuntos 
relativos aos serviços referidos, executar as deli-
berações da Câmara e os despachos e orientações 
do Presidente da Câmara e do Vereador do Pelou-
ro, respeitante aos mesmos, bem como assinar a 
respetiva correspondência expedida, com destino a 
quaisquer entidades e organismos públicos ou par-
ticulares, bem como a quaisquer entidades e orga-
nismos públicos no âmbito da alínea m) do n.º 3 do 
artigo 38° da Lei n° 75/2013, de 12 de Setembro. 
b) Proceder à instrução e decisão sobre todos os 
procedimentos no sentido do cumprimento da le-
gislação e regulamentos municipais em vigor em 
matéria de Juventude; 
c) No âmbito da Juventude, planear e gerir os equi-
pamentos, meios e recursos necessários à imple-
mentação e prossecução da política de Juventude 
do Município, designadamente através da dinami-
zação de atividades e eventos; 
d) No âmbito da gestão e direção de recursos hu-
manos afetos àqueles serviços, decidir quanto às 
seguintes matérias: 
- Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes de-
cisões relativas a férias com respeito pelo interesse 
do serviço; 
- Justificar faltas; 
- Proceder à homologação da classificação de servi-
ço dos funcionários no caso em que o delegado não 
tenha sido notador. 
2 - Ratifico os atos anteriormente praticados pela 

Senhora Diretora Municipal de Inclusão Social, 
Eng.ª Vera Lúcia Branco Pacheco, no âmbito das 
matérias agora subdelegadas. 
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 13 de Fe-
vereiro de 2015 
A Vereadora (Dra. Elisa Cidade)

DESPACHO Nº 7/DMIS/2015
Considerando, 
A subdelegação de competências que me foi con-
ferida pela Senhora Vereadora Dra. Elisa Cidade, 
pelo despacho n.º 6/VEC/2015 de 13 de Fevereiro 
de 2015; 
Que, nos termos daquele despacho de delegação 
de competências, foi-me expressamente concedida 
a faculdade de subdelegação. 
Assim, ao abrigo do n.º 2 do art.º 35° do Códi-
go do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 442/91 de 15 de Novembro subde-
lego, com poderes de subdelegação, no Senhor Di-
retor do Departamento Municipal Desporto, Cultura 
e Juventude, Eng.º Mário Armando Martins Duarte, 
no âmbito dos serviços sob a sua responsabilidade 
orgânica, as seguintes competências: 
a) Genericamente, despachar todos os assuntos 
relativos aos serviços referidos, executar as deli-
berações da Câmara e os despachos e orientações 
do Presidente da Câmara e do Vereador do Pelou-
ro, respeitante aos mesmos, bem como assinar a 
respetiva correspondência expedida, com destino a 
quaisquer entidades e organismos públicos ou par-
ticulares, bem como a quaisquer entidades e orga-
nismos públicos no âmbito da alínea m) do n.º 3 do 
artigo 38.° da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro. 
b) Proceder à instrução e decisão sobre todos os 
procedimentos no sentido do cumprimento da le-
gislação e regulamentos municipais em vigor em 
matéria de Juventude;
c) No âmbito da Juventude, planear e gerir os equi-
pamentos, meios e recursos necessários à imple-
mentação e prossecução da política de Juventude 
do Município, designadamente através da dinami-
zação de atividades e eventos; 
d) No âmbito da gestão e direção de recursos hu-
manos afetos àqueles serviços, decidir quanto às 
seguintes matérias: 
- Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes de-
cisões relativas a férias com respeito pelo interesse 
do serviço; 
- Justificar faltas; 
- Proceder à homologação da classificação de servi-
ço dos funcionários no caso em que o delegado não 
tenha sido notador. 
2 - Ratifico os atos anteriormente praticados pelo 
Senhor Diretor Municipal de Desporto, Cultura e Ju-
ventude, Eng.º Mário Armando Martins Duarte, no 
âmbito das matérias agora subdelegadas. 
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 19 de Fe-
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vereiro de 2015
A Diretora Municipal para a Inclusão Social, (Vera 
Pacheco)

DESPACHO Nº 8/PC/2015
Considerando, 
Que é competência do Presidente da Câmara no-
mear os Conselheiros Locais para a Igualdade, de 
acordo com a Resolução de Ministros n° 39/2010, 
publicada no DR. n° 101 de 25 de maio, e artigo 
4°, ponto 1 do Anexo (Quadro de referência do Es-
tatuto das Conselheiras e Conselheiros Locais para 
a Igualdade).
Determino que: 
- Dra. Olivia Maria de Oliveira Rito 
- Dr. José António da Silva Oliveira 
Sejam os Conselheiros Locais para a Igualdade.
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 24 de fe-
vereiro de 2015 
O Presidente da Câmara (Eduardo Vítor Rodrigues)

E.1. AVISOS

AVISO EDT-CMVNG/2015/64
ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 04/97 – 18º ADITA-
MENTO
PROCESSO N.º: 1319/14
Nos termos dos artigos 27º e 74º do DL 555/99, 
de 16 de Dezembro, com a redação conferida pela 
legislação subsequente, é emitido o aditamento ao 
alvará de loteamento n.º 04/97, em nome de CE-
LESTE DA SILVA FERREIRA ARNELAS, contribuinte 
n.º 139616640, que incide sobre o lote 68, sito em 
RUA I DA URBANIZAÇÃO DOS PINHAIS BASTOS, 
Nº 63, da freguesia de AVINTES, descrito na 2.- 
Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de 
Gaia, sob o n.9 2168/19970604 e inscrito na ma-
triz predial urbana sob o artigo 4442 da indicada 
freguesia.
O aditamento, aprovado por despacho do Senhor 
Vice-Presidente Eng.º Patrocínio Azevedo de 22 de 
Setembro de 2014, respeita o disposto no Plano Di-
retor Municipal e apresenta, de acordo com a plan-
ta de síntese que faz parte integrante do mesmo, 
as seguintes características:
Lote alterado: Lote 68
Área do lote: 437m2
Área máxima de implantação: 94m2
Área máxima de construção: 330m2
Número de pisos acima da cota de soleira: 2 pisos 
+ aproveitamento do vão de cobertura
Número de pisos abaixo da cota de soleira: 1
Ocupação: Habitação unifamiliar
Construção anexa:
Áreas máximas de implantação e de construção: 
98m2 (garagem: 70m2; arrumos: 28m2)
Mantém-se inalterado tudo o mais que define o pri-
mitivo alvará de loteamento n.º 04/97 de 21 de 
fevereiro. 
Paços do Município de Vila Nova de Gaia, 22 de de-
zembro de 2014
O Vice-Presidente da Câmara, Eng.º Patrocínio Aze-
vedo
Data de Publicitação: 02/02/2015

E.2. EDITAIS

EDT-CMVNG/2015/63
(PROC.º N.º 0704/2013 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho n.º 145/
PCM/2013 de 01/11/2013.
FAZ SABER que tendo sido notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer titulo detenha o terreno 
sito ao lado direito do n.º 237 da Rua dos Sortes, 

E. AVISOS E EDITAIS
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freguesia de Vilar do Paraíso, deste concelho, atra-
vés de Edital, nos termos da alínea d) do n.º 1 do 
artigo 70.º do Código de Procedimento Administra-
tivo para no prazo de 20 dias, contados da data da 
sua afixação (2014/09/05), proceder à gestão de 
combustíveis no referido terreno, conforme o dis-
posto no n.º 2 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 
124/2006 de 28 de junho, com as alterações intro-
duzidas pelos Decretos-Leis nºs 15/2009, de 14 de 
janeiro, 17/2009 de 14 de janeiro, 114/2011, de 30 
de novembro e 83/2014, de 23 de maio, decorri-
do entretanto o prazo atrás referido, foi constatado 
que não cumpriu o que lhe foi ordenado.
Assim, nos termos e para os efeitos previstos, n.º 
4 do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 124/2006 de 
28 de junho com a atual redação e n.º 2 do artigo 
157.º do Código de Procedimento Administrativo, 
fica presentemente e por este meio notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer titulo detenha o terreno 
em causa de que a Câmara Municipal de Vila Nova 
de Gaia tomará posse administrativa do citado pré-
dio, a partir do próximo dia 20 de fevereiro de 2015, 
pelas 07:horas, e pelo período estritamente neces-
sário ao cumprimento do ordenado, ficando o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer titulo detenha o terreno, 
obrigado(a) a ressarci-la dos respetivos custos, num 
prazo de 60 dias, após comunicação do montante 
correspondente à operação realizada, sem prejuízo 
do disposto em matéria contra-ordenacional.
A falta de pagamento neste prazo dá lugar à co-
brança de dívida através de processo de execução 
fiscal, nos termos do Código de Procedimento Ad-
ministrativo (n.º 1 do artigo 155.º) e do Código de 
Processo Tributário. 
Informa-se que o presente processo pode ser con-
sultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubrida-
de, 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, 28 de janeiro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Despacho
Por despacho de 22/08/2014, foi ordenado ao(à) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) 
ou entidade que a qualquer titulo detenha o prédio 
abaixo referenciado, através de notificação por Edi-
tal, a realização dos trabalhos de Gestão de Com-
bustíveis, nos termos definidos no n.º 2 do artigo 
15.º do Decreto-Lei n.º 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 
aneiro, 114/2011, de 30 de Novembro e 83/2014, 
de 23 de maio, no terreno em causa, situado ao 
lado direito do n.º 237 da Rua dos Sortes, freguesia 
de Vilar do Paraíso, deste concelho, de forma a que 

a área em causa cumpra os respetivos critérios de 
gestão, definidos no Decreto-Lei atrás citado e não 
constitua risco de incêndio e perigo para pessoas e 
bens.
Apesar de devidamente notificado(a) o(a) 
transgressor(a) não cumpriu o que lhe foi ordenado 
no prazo que lhe foi fixado para o efeito.
Assim, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 
4 do artigo 21.º do decreto-Lei n.º 124/2006 de 28 
de junho com a atual redação e no n.º 2 do artigo 
157.º do Código de Procedimento Administrativo, 
a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia tomará 
posse administrativa do citado prédio a partir do 
próximo dia 20 de fevereiro de 2015, e pelo período 
estritamente necessário ao cumprimento do orde-
nado, com custas a cargo do infrator(a).
Notifique-se.
Vila Nova de Gaia, 28 de janeiro de 2015
A Vereadora do Pelouro do Ambiente, com compe-
tência delegada, (despacho nº 147/PCM/2013 de 
01/11/2013), (Maria Mercês Duarte Ramos Ferrei-
ra)
Data de Publicitação: 02/02/2015

EDT-CMVNG/2015/65*
*Ver páginas 64 - 66 

EDT-CMVNG/2015/66
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, VEREA-
DOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR DESPACHO 
Nº. 14/PCM/2014, DE 10 DE MARÇO,
FAZ SABER que, nos termos do n.º 1, do art.º 56º 
da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, se faz pu-
blicidade à Minuta da Ata nº 02 respeitante à Reu-
nião Pública realizada no dia 19 de janeiro de 2015, 
aprovada nos termos do disposto no art.º 27º do 
CPA, no nº. 3 do art.º 57º da Lei nº 75/2013, de 12 
de setembro, bem como do nº. 1, do art.º 11º do 
Regimento desta Câmara Municipal, aprovado pelo 
Executivo na reunião de 2013/10/25.
Por ser verdade e a fim de ser tornada pública se 
fez o presente Edital que vai ser afixado no átrio 
Municipal, estando a respetiva ata exposta para 
consulta, junto do balcão de informação. 
Vila Nova de Gaia, 2 de fevereiro de 2015.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 05/02/2015

EDT-CMVNG/2015/67
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - RUA BAIRRO 
DE MIRAPORTO, MAFAMUDE
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 19 de Ja-
neiro de 2015, foi aprovada a seguinte POSTURA 
MUNICIPAL DE TRÂNSITO: Sentido proibido, exceto 
a ambulâncias, designadamente, no sentido norte/
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sul, a partir do local onde a faixa de rodagem passa 
a ter apenas 2 metros de largura.
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal 
Vila Nova de Gaia, 23 de Janeiro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel Monteiro)
Data de Publicitação: 05/02/2015

EDT-CMVNG/2015/68
ALTERAÇÃO À LICENÇA DE LOTEAMENTO N.º 37/80
(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 cumpri-
mento do seu despacho proferido em 19 de dezem-
bro de 2014, e nos termos do disposto no artigo 
27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro 
na sua atual redação, que foi apresentado um pedi-
do de alteração da licença de loteamento n.º 37/80 
para o lote n.º 1, requerido em nome de ARMANDO 
ALVES SOARES, que tem como objetivo a alteração 
da mancha de implantação e o aumento das áreas 
de implantação e de construção. 
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 4642/14 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: 05/02/2015

EDT-CMVNG/2015/69
ALTERAÇÃO À LICENÇA DE LOTEAMENTO N.º 25/94
(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 cumpri-
mento do seu despacho proferido em 23 de dezem-
bro de 2014, e nos termos do disposto no artigo 
27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro 
na sua atual redação, que foi apresentado um pedi-
do de alteração da licença de loteamento n.º 25/94 
para o lote n.º 3, requerido em nome de MARRY 
ANN QUINAO SOUSA E OUTRO, que tem como ob-
jetivo a proposta de complementaridade do uso de 
comércio e/ou prestação de serviços com o uso de 
armazém e/ou industria não poluente, propondo 
ainda neste âmbito a constituição máxima de 2 uni-
dades autónomas. 
Proposta de piso de cave de caracter facultativo com 
área de construção de 550,00m2 para arrecadação 
e entrepiso com 450,00m2, bem como o aumento 
da área de construção em 1.000,00m2 passando 
de 600,00m2 para 1.600,00m2, face à constituição 
do entrepiso e à proposta da cave facultativa. 
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 3799/14 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)
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Data de Publicitação: 05/02/2015

EDT-CMVNG/2015/70
ALTERAÇÃO À LICENÇA DE LOTEAMENTO N.º 04/97
(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 cumpri-
mento do seu despacho proferido em 12 de janeiro 
de 2015, e nos termos do disposto no artigo 27.º 
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro na 
sua atual redação, que foi apresentado um pedido 
de alteração da licença de loteamento n.º 04/97 
para o lote n.º 19, requerido em nome de JOÃO 
PAULO DA COSTA MACEDO, que tem como objetivo 
um acerto ao nível da área máxima de implantação 
e de construção mantendo a cércea anteriormente 
titulada. 
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 4925/14 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: 05/02/2015

EDT-CMVNG/2015/71
ALTERAÇÃO À LICENÇA DE LOTEAMENTO N.º 43/86
(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 142/PCM/2013, com competência conferida 
pela Câmara na Reunião de 25 de Outubro de 2013. 
FAZ SABER através do presente Edital, em cumpri-
mento do seu despacho proferido em 20 de janeiro 
de 2015, e nos termos do disposto no artigo 27.º do 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com as 
suasivas alterações, que foi apresentado um pedido 
de alteração da licença de loteamento n.º 43/86 
para o lote n.º 111, requerido em nome de ÁLVARO 
LUIS DOS SANTOS LAPA, que tem como objetivo a 
retificação da área do lote que passa de 840,00m2 
para 870,00m2, após realização de levantamen-
to topográfico, o aumento da mancha de implan-
tação de 106,25m2 para 210,80m2, bem como o 
aumento da área de construção de 212,50m2 para 
375,35m2. 
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 5111/14 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)
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Data de Publicitação: 06/02/2015

EDT-CMVNG/2015/72
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - RUA 25 DE 
ABRIL, AVINTES
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 19 de Ja-
neiro de 2015, foi aprovada a seguinte POSTURA 
MUNICIPAL DE TRÂNSITO:
Colocação de dois sinais de trânsito C13 – Proibição 
de exceder a velocidade máxima de 30km/h, nos 
dois sentidos de circulação da rua 25 de Abril, fre-
guesia de Avintes.
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal 
Vila Nova de Gaia, 22 de Janeiro de 2015, 
O Vereador, (Dr. Manuel Monteiro)
Data de Publicitação: 06/02/2015

EDT-CMVNG/2015/73
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, VEREA-
DOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR DESPACHO 
Nº. 14/PCM/2014, DE 10 DE MARÇO,
FAZ SABER que, nos termos do n.º 1, do art.º 56º 
da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, se faz publi-
cidade à Ata nº 01 respeitante à Reunião Ordinária 
realizada no dia 12 de janeiro de 2015, aprovada 
nos termos do disposto no art.º 27º do CPA, no nº. 
3 do art.º 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setem-
bro, 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, 5 de fevereiro de 2015.
O Vereador, (Dr. Manuel Monteiro)
Data de Publicitação: 06/02/2015

EDT-CMVNG/2015/74
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, VEREA-
DOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR DESPACHO 
Nº. 14/PCM/2014, DE 10 DE MARÇO,
FAZ SABER que, nos termos do n.º 1, do art.º 56º 
da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, se faz pu-
blicidade à Ata nº 02 respeitante à Reunião Pública 
realizada no dia 19 de janeiro de 2015, aprovada 
nos termos do disposto no art.º 27º do CPA, no nº. 
3 do art.º 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setem-
bro, 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, 5 de fevereiro de 2015.
O Vereador, (Dr. Manuel Monteiro)
Data de Publicitação: 06/02/2015

EDT-CMVNG/2015/75
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - RUA DE EN-
TRE-FONTES, SANDIM
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 19 de Ja-
neiro de 2015, foi aprovada a seguinte POSTURA 
MUNICIPAL DE TRÂNSITO:
Implementação de sentido único na rua de Entre-
-Fontes (sentido norte→sul), troço compreendido 
entre a rua de Gondesindo Eres e a travessa de 
Entre-Fontes, freguesia de Sandim
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal 
Vila Nova de Gaia, 22 de Janeiro de 2015,
O Vereador, (Dr. Manuel Monteiro)
Data de Publicitação: 09/02/2015

EDT-CMVNG/2015/76
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - RUA DA CAR-
REIRA, OLIVAL
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 19 de Ja-
neiro de 2015, foi aprovada a seguinte POSTURA 
MUNICIPAL DE TRÂNSITO:
Colocação de dois sinais de trânsito A16b – Traves-
sia de peões, nos dois sentidos de circulação da rua 
da Carreira, próximo do largo de Seixo-Alvo;
Colocação de dois sinais de trânsito C13 – Proibição 
de exceder a velocidade máxima de 30km/h, nos 
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dois sentidos de circulação da rua da Carreira, pró-
ximo do largo de Seixo-Alvo.
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal 
Vila Nova de Gaia, 22 de Janeiro de 2015.
O Vereador, (Dr. Manuel Monteiro)
Data de Publicitação: 09/02/2015

EDT-CMVNG/2015/77
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - RUA DE FI-
GUEIREDO, PEDROSO
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 19 de Ja-
neiro de 2015, foi aprovada a seguinte POSTURA 
MUNICIPAL DE TRÂNSITO:
Colocação de um sinal de trânsito C2 – Trânsito 
proibido, com um adicional “Exceto a Moradores”, 
na antiga rua de Figueiredo (sentido sul→norte), 
artéria que foi cortada pelas obras da A32, fregue-
sia de Pedroso
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal 
Vila Nova de Gaia, 22 de Janeiro de 2015.
O Vereador, (Dr. Manuel Monteiro)
Data de Publicitação: 09/02/2015

EDT-CMVNG/2015/78
TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do De-
partamento Municipal de Policia Municipal, no uso 
das competências subdelegadas pelo Exmo. Senhor 
Vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despacho n.º 
81/VMM/2014 de 13 de Novembro de 2014:
Faz saber, que fica por este meio notificada LUCÍ-
LIA EDUARDA FERREIRA RAMALHO, arrendatária 
que foi da habitação sita na Rua do Cavaco – blo-
co 3 – casa 6, Empreendimento do Cavaco, União 
das Freguesias de Santa Marinha e Afurada, deste 
Concelho, para no prazo de 8 (oito) dias seguidos, 
contados a partir do dia 04 de Fevereiro de 2015, 
proceder ao levantamento de todos os seus bens 
ali depositados, na sequência do despejo, devendo 
para tal dirigir-se à Gaiurb, urbanismo e habitação, 
EEM, sob pena, de não o fazendo serem os mesmos 
considerados perdidos a favor deste Município. 
Para constar se passou o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos lugares públicos de 
costume.
Vila Nova de Gaia, 03 de Fevereiro de 2015
Data de Publicitação: 09/02/2015

EDT-CMVNG/2015/80
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, VEREA-
DOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR DESPACHO 
Nº. 14/PCM/2014, DE 10 DE MARÇO,
FAZ SABER que, nos termos do n.º 1, do art.º 56º 
da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, se faz publi-

cidade à Minuta da Ata nº 03 respeitante à Reunião 
Ordinária realizada no dia 2 de fevereiro 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. 
Vila Nova de Gaia, 9 de fevereiro de 2015.
O Vereador, (Dr. Manuel Monteiro)
Data de Publicitação: 11/02/2015

EDT-CMVNG/2015/81
(PROC. º N º 0810/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 70º do Código de Procedimento Administrativo e 
por este meio que, tendo-se constatado que o ter-
reno sito frente ao nº 110 da Rua das Fontainhas, 
freguesia de Sandim, 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 
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acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 16 de dezembro de 2014
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 13/02/2015

EDT-CMVNG/2015/82
TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do De-
partamento Municipal de Policia Municipal, no uso 
das competências subdelegadas pelo Exmo. Senhor 
Vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despacho n.º 
81/VMM/2014 de 13 de Novembro de 2014:
Faz saber, que fica por este meio notificada ANA 
FERNANDA JESUS LOBÃO CORREIA, arrendatária 
que foi da habitação sita na Travessa da Gândara – 
bloco 1 – n.º 210 – 1.º Esq.º Frt., Empreendimento 
de Vilar do Paraíso, União das Freguesias de Mafa-
mude e Vilar do Paraíso, deste Concelho, para no 
prazo de 8 (oito) dias seguidos, contados a partir 
do dia 06 de Fevereiro de 2015, proceder ao levan-
tamento de todos os seus bens ali depositados, na 
sequência do despejo, devendo para tal dirigir-se 
à Gaiurb, urbanismo e habitação, EEM, sob pena, 
de não o fazendo serem os mesmos considerados 
perdidos a favor deste Município. 
Para constar se passou o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos lugares públicos de 
costume.
Vila Nova de Gaia, 03 de Fevereiro de 2015
Data de Publicitação: 13/02/2015

EDT-CMVNG/2015/83
TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do De-
partamento Municipal de Policia Municipal, no uso 
das competências subdelegadas pelo Exmo. Senhor 
Vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despacho n.º 
81/VMM/2014 de 13 de Novembro de 2014:
Faz saber, que fica por este meio notificado JOSÉ 
ARMANDO GONÇALVES MORAIS, arrendatário que 
foi da habitação sita na Travessa da Gândara – blo-
co 1 – n.º 210 – 2.º Dt.º Tras., Empreendimento 
de Vilar do Paraíso, União das Freguesias de Mafa-
mude e Vilar do Paraíso, deste Concelho, para no 
prazo de 8 (oito) dias seguidos, contados a partir 
do dia 06 de Fevereiro de 2015, proceder ao levan-
tamento de todos os seus bens ali depositados, na 
sequência do despejo, devendo para tal dirigir-se 
à Gaiurb, urbanismo e habitação, EEM, sob pena, 
de não o fazendo serem os mesmos considerados 

perdidos a favor deste Município. 
Para constar se passou o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos lugares públicos de 
costume.
Vila Nova de Gaia, 03 de Fevereiro de 2015
Data de Publicitação: 13/02/2015

EDT-CMVNG/2015/84
(PROC. º N º 0743/2014 – 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 n.º 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 
70.º do Código de Procedimento Administrativo que 
fica notificado o(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer titulo 
detenha o terreno localizado na Rua Heróis do Ul-
tramar, traseiras do n.º 2815, freguesia de Vilar de 
Andorinho, deste concelho, a proceder à gestão de 
combustível, relativos aos estratos arbustivo, sub-
-arbustivo e arbóreo, no prazo de VINTE DIAS, con-
tados da data de afixação do presente edital, em 
virtude do referido terreno não cumprir os respeti-
vos critérios de gestão de combustível definidos no 
Anexo do Decreto-Lei n.º 124/2006 de 28 de junho, 
com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis 
nºs 15/2009, de 14 de janeiro, 17/2009 de 14 de 
janeiro, 114/2011, de 30 de novembro e 83/2014, 
de 23 de maio, estando consequentemente em in-
cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 15.º 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”.
Deve ser assegurado o respetivo corte do material 
vegetal, numa faixa de 50 metros, relativamente 
à alvenaria exterior dos edifícios confinantes, bem 
como o abate e/ou poda das árvores existentes no 
terreno que não cumprem os critérios 1 – A e 1 – B 
do Anexo ao respetivo diploma legal, não podendo 
ainda ocorrer quaisquer acumulações de substân-
cias combustíveis, como lenha, madeira ou sobran-
tes vegetais, e de outras substâncias altamente in-
flamáveis.
Prevê o critério 1 - A do Decreto-Lei n.º 124/2006 
de 28/06
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“No estrato arbóreo, a distância entre as copas das 
árvores deve ser no mínimo de 4 metros e a des-
ramação deve ser de 50% da altura da árvore até 
que esta atinja os 8 metros, altura a partir da qual 
a desramação deve alcançar no mínimo 4 metros 
acima do solo
Prevê o critério 1 - B do Decreto-Lei n.º 124/2006 
de 28/06
“As copas das árvores e dos arbustos deverão estar 
distanciados no mínimo 5 metros da edificação e 
nunca se poderão projetar sobre o seu telhado.”
Decorrido o prazo de VINTE DIAS, e, em caso de 
incumprimento desta notificação, a Câmara Muni-
cipal realizará os trabalhos de gestão de combus-
tível, ficando o(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer titulo 
detenha o terreno, obrigado a ressarci-la dos res-
petivos custos, num prazo de 60 dias após a co-
municação do montante correspondente da opera-
ção 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 (Artigo 21º do Decreto-Lei nº 124/2006 
de 28 de junho).
A infração ao disposto no n.º 2 do artigo 15.º do 
Decreto-Lei n.º 124/2006 de 28 de junho, consti-
tui contra ordenação punível pelo n.º 1 do artigo 
38.º 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 Municipal de Higiene Pública 
e Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e 
as 12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor Vila Nova de Gaia, 16 de janeiro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 13/02/2015

EDT-CMVNG/2015/85
(PROC. º N º 0691/2013 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER que tendo sido notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer titulo detenha o terreno 
sito nas traseiras do n.º 228, freguesia de Canidelo, 
deste Concelho, através de Edital, nos termos da 
alínea d) do n.º 1 do artigo 70.º do Código de Pro-
cedimento Administrativo para no prazo de 20 dias, 
contados da data da sua afixação (2014/03/31), 
proceder à limpeza do terreno em causa, ao abrigo 
do disposto no artigo 33.º e na alínea b) do artigo 

49.º do Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos 
Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, e 
que, decorrido entretanto o prazo atrás referido, foi 
constatado que não cumpriu o que lhe foi ordenado.
Assim, nos termos do n.º 2 do artigo 157.º do 
Código de Procedimento Administrativo, fica pre-
sentemente e por este meio, notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) 
ou entidade que a qualquer titulo detenha o terre-
no em causa, de que, a Câmara Municipal de Vila 
Nova de Gaia tomará posse administrativa do ci-
tado prédio, a partir do próximo dia 18 de feve-
reiro de 2015, pelas 07:00 horas, e pelo período 
estritamente necessário ao cumprimento do orde-
nado, ficando o(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer titulo 
detenha o terreno, obrigado(a) a ressarci-la dos 
respetivos custos, num prazo de 60 dias, após co-
municação do montante correspondente à opera-
ção realizada, sem prejuízo do disposto em matéria 
contra-ordenacional.
A falta de pagamento neste prazo dá lugar à co-
brança de dívida através de processo de execução 
fiscal, nos termos do Código de Procedimento Ad-
ministrativo (n.º 1 do artigo 155.º) e do Código de 
Processo Tributário.
Mais se informa-se que o presente processo pode 
ser consultado na Divisão de Espaços Verdes e Sa-
lubridade, 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 e edital outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 28 de janeiro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Despacho
Por despacho de 26/02/2014, foi ordenado ao(à) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) 
ou entidade que a qualquer titulo detenha o prédio 
abaixo referenciado, através de notificação por Edi-
tal, a realização dos trabalhos de limpeza do terre-
no em causa, situado nas traseiras do n.º 228 da 
Rua do Fontão, freguesia de Canidelo, deste conce-
lho, de forma a que o respetivo terreno cumpra o 
definido nesta matéria no Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia.
Apesar de devidamente notificado(a) o(a) 
transgressor(a) não cumpriu o que lhe foi ordenado 
no prazo que lhe foi fixado para o efeito.
Assim, nos termos e para os efeitos previstos no 
n.º 2 do artigo 157º do Código de Procedimento 
Administrativo, a Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia tomará posse administrativa do citado prédio 
a partir do próximo dia 18 de fevereiro de 2015, 
pelas 07,00 horas, e pelo período estritamente ne-
cessário ao cumprimento do ordenado, com custas 
a cargo do infrator(a).
Notifique-se.
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Vila Nova de Gaia, 28 de janeiro de 2015
A Vereadora do Pelouro do Ambiente, com compe-
tência delegada, (despacho nº 147/PCM/2013 de 
01/11/2013), (Maria Mercês Duarte Ramos Ferrei-
ra)
Data de Publicitação: 13/02/2015

EDT-CMVNG/2015/86
(PROC. º N º 0691/2013 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Dr., Vere-
ador do Pelouro de Fiscalização e Vistorias Admi-
nistrativas da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, no uso das competências subdelegadas pelo 
despacho n.°14/PCM/2014, de 10 de Março do Ex-
celentíssimo Senhor Presidente, com competência 
conferida pela Câmara Municipal na Reunião de 25 
de outubro de 2013.
FAZ SABER, nos termos do disposto na alínea d) 
do artigo 70° do Código de Procedimento Admi-
nistrativo, através da afixação do presente Edital, 
ao(s) proprietário(s) do imóvel sito na Rua do Ba-
rão do Corvo, n° 935, freguesia de Santa Marinha 
e São Pedro da Afurada, 4400-041 Vila Nova de 
Gaia, de que, no âmbito do Processo Administrativo 
n° 1112/VT/2014, foi por seu despacho de 20 de 
Janeiro de 2015 determinada a realização de uma 
vistoria ao imóvel atrás referido, a título oficioso, 
nos termos e para os efeitos do disposto nos arti-
gos 89.° e seguintes do Decreto-Lei n° 555/99, de 
16 de Dezembro, na redação que lhe é conferida 
pela legislação subsequente, com vista à avaliação 
do seu estado de conservação.
Essa vistoria terá lugar no dia 20 de março de 2015, 
pelas 9:45 horas, sendo que, de acordo com o n° 3 
do artigo 90° daquele diploma legal, poderá, caso 
se pretenda, até à véspera da data da sua realiza-
ção, ser indicado um perito para intervir na mesma 
e/ou formular quesitos que pretenda ver respondi-
dos pelos técnicos nomeados.
Face ao exposto, solicita-se que, se digne(m) estar 
presente(s) no referido local, no dia e período in-
dicados.
O referido despacho foi proferido ao abrigo da sub-
delegação de competências acima mencionada.
Vila Nova de Gaia, Janeiro de 2015
O Vereador do Pelouro, Dr. Manuel Monteiro.
Data de Publicitação: 13/02/2015

EDT-CMVNG/2015/87
(PROC. º N º 0518/2014 – 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 n.º 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do n.º 1 do 
artigo 70.º do Código de Procedimento Adminis-
trativo e por este meio que, fica notificado o(a) 

proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer titulo detenha o terreno 
sito na Praceta do Anel, junto ao n.º 125, freguesia 
de Oliveira do Douro, 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 33.º 
e alínea b) do artigo 49.º do Regulamento Munici-
pal 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 da vegetação espontânea excessiva presente 
no terreno e posterior remoção e/ou eliminação de 
todos os sobrantes vegetais a produzir ou existen-
tes, bem como de outros tipos de resíduos. 
Decorrido o prazo de VINTE DIAS, e, em caso de 
incumprimento desta notificação, e sem prejuízo do 
disposto em termos de matéria contra-ordenacional 
(alínea b) de Regulamento atrás descrito, a Câmara 
Municipal poderá determinar a posse administra-
tiva do prédio, para efeitos de execução coerciva 
dos respetivos trabalhos 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 corres-
pondente da operação realizada. A falta de paga-
mento neste prazo dá lugar à cobrança de dívida 
através de processo de execução fiscal, nos termos 
do Código de Procedimento Administrativo e do Có-
digo 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, 16 de janeiro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 13/02/2015

EDT-CMVNG/2015/88
(PROC. º N º 1004/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
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da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 70º do Código de Procedimento Administrativo 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
terreno sito contíguo ao nº 203 da Travessa de São 
Mamede, 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
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 23 de janeiro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 16/02/2015

EDT-CMVNG/2015/89
(PROC. º N º 0962/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 

da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 70º do Código de Procedimento Administrativo 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
terreno sito entre os nºs 485 e 537 da Rua do Agro, 
confrontante com o edifício multi-habitacional sito 
na Rua de São Mamede, do nº 1333 ao nº 1377, 
freguesia de Serzedo, 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 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 23 de janeiro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 16/02/2015



Nº 50 | fevereiro 2015 | BOLETIM MUNICIPAL

www.cm-gaia.pt 43

EDT-CMVNG/2015/90
(PROC. º N º 0285/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 70º do Código de Procedimento Administrativo 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
terreno sito ao lado esquerdo do nº 241 da Rua 
de Sabariz, 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
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 23 de janeiro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 16/02/2015

EDT-CMVNG/2015/91
(PROC. º N º 0794/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 70º do Código de Procedimento Administrativo 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
lote de terreno nº 6 do alvará de loteamento nº 
8/95 sito ao lado esquerdo do nº 138 da Rua da 
Negreira, freguesia de Serzedo, deste concelho, se 
encontra coberto de densa e variada vegetação, 
está consequentemente sem qualquer tipo de ma-
nutenção, constituindo perigo para a saúde pública, 
violando o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração ao 
aí disposto, constitui contraordenação passível de 
aplicação de coima.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 22 de dezembro de 2014.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 16/02/2015
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EDT-CMVNG/2015/92
(PROC. º N º 0447/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do artigo 
70º do Código de Procedimento Administrativo que 
fica notificado o(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer titulo 
detenha o terreno sito na Rua Arco do Sameiro, a 
sul do nº 94, freguesia de Valadares, deste con-
celho, a proceder à gestão de combustível, relati-
vos aos estratos arbustivo e subarbustivo, no pra-
zo de VINTE DIAS, contados da data de afixação 
do presente edital, em virtude do referido terreno 
não cumprir os respetivos critérios de gestão de 
combustível definidos no Anexo do Decreto-Lei nº 
124/2006 de 28 de Junho, com as alterações in-
troduzidas pelos Decretos-Leis nºs 15/2009, de 14 
de Janeiro, 17/2009 de 14 de Janeiro, 114/2011, 
de 30 de Novembro e 83/2014, de 23 de Maio, es-
tando consequentemente 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 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 ou instalações, medida a par-
tir da alvenaria exterior da edificação, de acordo 
com as normas constantes do presente decreto-lei 
e que dele faz parte integrante.”
Consistem os respetivos trabalhos no corte do ma-
terial vegetal numa faixa de 50 metros relativamen-
te à alvenaria exterior das edificações confinantes, 
não podendo ainda ocorrer quaisquer acumulações 
de substâncias combustíveis, como lenha, madeira 
ou sobrantes vegetais, bem como outras substân-
cias altamente inflamáveis. 
Decorrido o período estipulado no parágrafo ante-
rior, e, em caso de incumprimento desta notifica-
ção, a Câmara Municipal realizará os trabalhos de 
gestão de combustível, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que a 
qualquer título detenha o terreno, obrigado a res-
sarci-la dos respetivos custos, num prazo de 60 
dias após a comunicação do montante correspon-
dente da operação realizada. A falta de pagamento 
neste prazo dá lugar à cobrança de dívida através 
de processo de execução fiscal, nos termos do Có-
digo de Procedimento Administrativo e do Código 

de Processo Tributário (Artigo 21º do Decreto-Lei 
nº 124/2006 de 28 de Junho).
A infração ao disposto no nº 2 do artigo 15º do 
Decreto-Lei nº 124/2006 de 28 de Junho, consti-
tui contra ordenação punível pelo nº 1 do artigo 
38º do mesmo Decreto-Lei, com coima graduada 
de 140,00€ a 5.000,00€, no caso de praticado por 
pessoa singular, e de 800,00€ a 60.000,00€, no 
caso de pessoas coletivas.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 30 de dezembro de 2014.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 16/02/2015

EDT-CMVNG/2015/96
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - RUA DA AR-
ROBINHA, UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANDIM, 
OLIVAL, LEVER E CRESTUMA 
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 02 de feve-
reiro de 2015, foi aprovada a seguinte POSTURA 
MUNICIPAL DE TRÂNSITO:
- Implementação de um sinal vertical de STOP (B2) 
na Rua da Arrobinha, no entroncamento com a Tra-
vessa de S. Miguel, conforme esquema em anexo.
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal .
Vila Nova de Gaia, 10 de fevereiro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel Monteiro)
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Data de Publicitação: 23/02/2015

EDT-CMVNG/2015/97
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - NOVO ARRU-
AMENTO DE LIGAÇÃO DA RUA DE CABO VERDE À 
RUA JOAQUIM NICOLAU DE ALMEIDA, MAFAMUDE
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 2 de feve-
reiro de 2015, foi aprovada a POSTURA MUNICIPAL 
DE TRÂNSITO do projeto de sinalização rodoviária 
em anexo.
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal 
Vila Nova de Gaia, 9 de fevereiro de 2015.
O Vereador, (Dr. Manuel Monteiro)
Data de Publicitação: 23/02/2015

EDT-CMVNG/2015/98
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - RUA PEREI-
RA DA COSTA, SANTA MARINHA E AFURADA
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 02 de feve-
reiro de 2015, foi aprovada a seguinte POSTURA 
MUNICIPAL DE TRÂNSITO (alteração):
- Implementação de via de sentido único na Rua 
Pereira da Costa (sentido sul-norte) até ao nº de 

polícia 18, Freguesia de Santa marinha e Afurada.
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal .
Vila Nova de Gaia, 5 de fevereiro de 2015.
O Vereador, (Dr. Manuel Monteiro)
Data de Publicitação: 23/02/2015

EDT-CMVNG/2015/99
(PROC. º N º 1089/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 70º do Código de Procedimento Administrativo e 
por este meio que, tendo-se constatado que o ter-
reno sito nas traseiras dos imóveis sitos na Rua do 
Lavrador, do nº 148 ao nº 194, freguesia de Arco-
zelo, deste concelho, se encontra coberto de densa 
e variada vegetação, está consequentemente sem 
qualquer tipo de manutenção, constituindo perigo 
para a saúde pública, violando o disposto no arti-
go 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 con-
traordenação passível de aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
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das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 22 de dezembro de 2014.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 23/02/2015

EDT-CMVNG/2015/100
(PROC. º N º 0923/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 70º do Código de Procedimento Administrativo 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
terreno sito com uma frente para a Rua de Enxomil, 
outra frente para a Rua Lavadouro do Vale, con-
frontante com as traseiras e/ou laterais de vários 
imóveis localizados na Rua de Enxomil, Rua do Vale 
e Rua do Lavadouro do Vale, freguesia de Arcozelo, 
deste concelho, se encontra coberto de densa e va-
riada vegetação, está consequentemente sem qual-
quer 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 Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor, sendo que 
a infração ao aí disposto, constitui contraordenação 
passível de aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.

Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 26 de janeiro de 2015.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 23/02/2015

EDT-CMVNG/2015/101
(PROC. º N º 0953/2014 – 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 n.º 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do n.º 1 do 
artigo 70.º do Código de Procedimento Administra-
tivo e por este meio que, tendo-se constatado que 
o terreno localizado na Tv. Camilo Castelo Branco, 
freguesia de Vilar do Paraíso, deste concelho, se 
encontra coberto de densa e variada vegetação, 
está consequentemente sem qualquer tipo de ma-
nutenção, constituindo risco de incêndio e conse-
quentemente perigo para pessoas e bens, violando 
o seu estado atual o disposto no artigo 33.º e alínea 
b) do artigo 49.º do Regulamento Municipal de Re-
síduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila 
Nova de Gaia, atualmente em vigor, sendo que a 
infração ao aí disposto, constitui contraordenação 
passível de aplicação de coima.-
Artigo 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.” 
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 100.º e n.º 1 do 
artigo 101.º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
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para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 15 de janeiro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 23/02/2015

EDT-CMVNG/2015/102
(PROC. º N º 1050/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 70º do Código de Procedimento Administrativo 
e por este meio que, tendo-se constatado que a 
existência de uma construção inacabada em estado 
de abandono sita no Caminho do Pinheiral, frente 
ao nº 59, freguesia de Canidelo, deste concelho, 
cujo terreno e seu interior se encontram coberto de 
densa e variada vegetação, está consequentemen-
te sem qualquer tipo de manutenção, constituindo 
perigo em caso de incêndio e risco para a saúde 
pública, violando o disposto no artigo 33º e alínea 
b) do artigo 49º do Regulamento Municipal de Re-
síduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila 
Nova de Gaia, atualmente em vigor, sendo que a 
infração ao aí disposto, constitui contraordenação 
passível de aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha a construção e terreno em causa, no sen-
tido de dar execução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.

De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 12 de fevereiro de 2015.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 23/02/2015

EDT-CMVNG/2015/103
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - TRAVESSA 
DA FONTE BRANCA, GRIJÓ
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 02 de Feve-
reiro de 2015, foi aprovada a seguinte POSTURA 
MUNICIPAL DE TRÂNSITO: Trânsito proibido, exceto 
moradores e cargas e descargas assim como priori-
dade no sentido descendente, no estreitamento da 
faixa de rodagem.
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal 
Vila Nova de Gaia, 06 de Fevereiro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel Monteiro)
Data de Publicitação: 23/02/2015

EDT-CMVNG/2015/104
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AV. SACADU-
RA CABRAL, SÃO FÉLIX DA MARINHA 
Manuel António Correia Monteiro, Vereador da Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia
TORNA PÚBLICO que, por deliberação da Exma. Câ-
mara Municipal, tomada na reunião de 02/02/2015, 
foi aprovada a seguinte POSTURA MUNICIPAL DE 
TRÂNSITO:
Colocação de um Sinal Vertical de Stop (B2) na Av. 
Sacadura Cabral no entroncamento com a Rua da 
Praia Nova, conforme esquema em anexo.
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal .
Vila Nova de Gaia, 05/02/2015
O Vereador, (Dr. Manuel Monteiro)
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Data de Publicitação: 23/02/2015

EDT-CMVNG/2015/105
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - RUA DAS 
PORTELAS, UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANDIM, 
OLIVAL, LEVER E CRESTUMA
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 02 de feve-
reiro de 2015, foi aprovada a seguinte POSTURA 
MUNICIPAL DE TRÂNSITO:
Implementação de um sinal vertical de STOP (B2) 
na Rua das Portelas, no entroncamento com a Rua 
da Aldeia Nova, conforme esquema em anexo.
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal 
Vila Nova de Gaia, 10 de fevereiro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel Monteiro)

Data de Publicitação: 23/02/2015

EDT-CMVNG/2015/106
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO no uso 
das competências delegadas pelo Exmº Senhor 
Presidente da Câmara através do despacho nº 14/
PCM/2014 de 10 de Março de 2014.
TORNA PÚBLICO que, a próxima Reunião Pública 
vai ter lugar no dia 16 de Março de 2015, segunda-
-feira, pelas 17,00 horas.
Nos termos do disposto no artigo 7.º do Regimento 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, aprova-
do em reunião de 25 de Outubro de 2013, os Muní-
cipes interessados em intervir no período aberto ao 
público, devem inscrever-se na receção da Câmara 
até às 17 horas da terça-feira imediatamente an-
terior à reunião pública agendada para aquele dia 
16.03.2015.
E para constar se lavrou o presente Edital que vai 
ser afixado no átrio Municipal.
Vila Nova de Gaia, 19 de Fevereiro de 2015.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 23/02/2015

EDT-CMVNG/2015/107
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - LARGO DO 
MOSTEIRO, U. F. SANDIM, OLIVAL, LEVER E CRES-
TUMA
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 16 Fevereiro 
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de 2015, foi aprovada a seguinte POSTURA MUNI-
CIPAL DE TRÂNSITO:
- Implementação de sinalização vertical de Trânsi-
to Proibido a Veículos de Peso Total Superior a 3,5 
toneladas no Largo do Mosteiro, na União das Fre-
guesias de Sandim, Olival, Lever e Crestuma.
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal 
Vila Nova de Gaia, 20 de Fevereiro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel Monteiro)
Data de Publicitação: 25/02/2015

EDT-CMVNG/2015/108
TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do De-
partamento Municipal de Policia Municipal, no uso 
das competências subdelegadas pelo Exmo. Senhor 
Vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despacho n.º 
81/VMM/2014 de 13 de Novembro:
Faz saber, que fica por este meio notificado o Sr. 
Jorge Manuel Bento Fortes, com última morada co-
nhecida na Rua Públia Monteiro Castro, n.º 6 – R/C 
DT. – Amadora, na qualidade de proprietário con-
forme consta na Conservatória do Registo de Au-
tomóveis, de que a Polícia Municipal de Vila Nova 
de Gaia removeu no dia 09/10/2014, ao abrigo do 
art.º 163.º, n.º 1 alínea f) do Código da Estrada, da 
Rua Capitão Salgueiro Maia, freguesia de Vilar de 
Andorinho, para o Estaleiro Municipal, sito na Rua 
do Passadouro, Freguesia da Madalena, o veículo 
Ligeiro de Passageiros, marca Audi modelo A3, com 
a matrícula 13-LL-51.
Dispõe o notificado do prazo de 30 dias, contados 
do dia seguinte ao da publicação do presente Edi-
tal, para a reclamação do referido veículo, sob pena 
do mesmo ser considerado abandonado e adquirido 
pela Autarquia, conforme o previsto no n.º 4 do 
art.º 165.º do Código da Estrada, com as conse-
quências daí resultantes.
E para constar se faz o presente Edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos lugares de 
estilo.
Proc. n.º 117/DMP/VA/14
EDOC/2014/54455
Vila Nova de Gaia, 13 de Fevereiro de 2015
O Diretor com competência subdelegada, (Telmo 
Filipe Quelhas Moreira, Dr.)
Data de Publicitação: 25/02/2015

EDT-CMVNG/2015/109
TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do De-
partamento Municipal de Policia Municipal, no uso 
das competências subdelegadas pelo Exmo. Senhor 
Vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despacho n.º 
81/VMM/2014 de 13 de Novembro de 2014:
Faz saber, que fica por este meio notificado JOA-
QUIM MANUEL VERA CRUZ FERNANDES arrenda-
tário da habitação sita na Praceta Almeida Garrett, 
n.º 293 – 1.º Dt.º Trs., freguesia de Valadares, des-

te Concelho, de que na sequência da deliberação da 
Câmara Municipal de 02 de Fevereiro de 2015, foi 
ordenado o despejo imediato do seu agregado fami-
liar e respetivos bens, naquela morada, sendo-lhe 
concedido o prazo de 30 dias seguidos, contados da 
data de afixação do presente Edital, para desocu-
par voluntariamente a habitação, deixando-a livre 
de pessoas e de bens, entregando para o efeito a 
respetiva chave da habitação na Gaiurb – urbanis-
mo e habitação, EM, sob pena de o não fazendo, o 
mesmo ser executado pelas autoridades policiais.
Tal deliberação camarária, fundamenta-se nas con-
clusões do Relatório final, extraídas do Inquérito 
Sumário elaborado nos termos do art.º 22º do Re-
gulamento Municipal para o Arrendamento de Ha-
bitações Sociais, cujas cópias do respetivo processo 
se encontram à disposição, a serem levantadas na 
Gaiurb, EM.
Para constar se passou o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos lugares públicos de 
costume.
EDOC/2015/8712
Vila Nova de Gaia, 19 de Fevereiro de 2015
Data de Publicitação: 25/02/2015

EDT-CMVNG/2015/110
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) AR-
MINDO MANUEL DE AZEVEDO RAMOS, com últi-
mo endereço conhecido no Bairro do Aldoar, n.º 
16 – ent. 261 – casa 32 - Porto, 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 04/02/2014, 
ao abrigo do art.º 163.º, n.º 1 alínea f) do Códi-
go da Estrada, da Rua Associação Recreativa, fre-
guesia de Canidelo, para o Estaleiro Municipal, sito 
na Rua do Passadouro, Freguesia da Madalena, o 
veículo Ligeiro de Passageiros, marca Ford modelo 
Escort, com a matrícula 17-16-BX.
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.
Proc. n.º 63/DMP/VA/14
EDOC/2014/51111
Vila Nova de Gaia, 16 de Fevereiro de 2015
O Diretor com competência subdelegada, (Telmo 
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Filipe Quelhas Moreira, Dr.)
Data de Publicitação: 25/02/2015

EDT-CMVNG/2015/111
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) DO-
MINGAS SOARES CARVALHO, com último endereço 
conhecido no Bairro da Pasteleira, Bloco 27 – casa 
32 - Porto, na qualidade de proprietário(a), confor-
me consta na Conservatória do Registo de Automó-
veis, de que a Polícia Municipal de Vila Nova de Gaia 
removeu no dia 17/04/2014, ao abrigo do art.º 
163.º, n.º 1 alínea f) do Código da Estrada, da Rua 
do Cerro, freguesia de Canidelo, para o Estaleiro 
Municipal, sito na Rua do Passadouro, Freguesia da 
Madalena, o veículo Ligeiro de Mercadorias, marca 
Fiat modelo Punto, com a matrícula 03-95-LP.
Dispõe o notificado do prazo de 30 dias, contados 
do dia seguinte ao da publicação do presente Edi-
tal, para a reclamação do referido veículo, sob pena 
do mesmo ser considerado abandonado e adquirido 
pela Autarquia, conforme o previsto no n.º 4 do 
art.º 165.º do Código da Estrada, com as conse-
quências daí resultantes.
E para constar se faz o presente Edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos lugares de 
estilo.
Proc. n.º 090/DMP/VA/14
EDOC/2014/54207
Vila Nova de Gaia, 16 de Fevereiro de 2015
O Diretor com competência subdelegada, (Telmo 
Filipe Quelhas Moreira, Dr.)
Data de Publicitação: 25/02/2015

EDT-CMVNG/2015/112
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) a 
firma “RQUAUTO – AUTOMÓEIS, S.A.”, com última 
sede conhecida na Rua Latino Coelho, n.º 85 – Por-
to, na qualidade de sujeito ativo, conforme consta 
na Conservatória do Registo de Automóveis, de que 
a Polícia Municipal de Vila Nova de Gaia removeu 
no dia 25/01/2014, ao abrigo do art.º 163.º, n.º 
1 alínea f) do Código da Estrada, da Rua do Fojo, 
freguesia de Canidelo, para o Estaleiro Municipal, 
sito na Rua do Passadouro, Freguesia da Madalena, 
o veículo Ligeiro de Mercadorias, marca Fiat modelo 
Punto, com a matrícula 80-03-QV.
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.
Proc. n.º 051/DMP/VA/14
EDOC/2014/54178
Vila Nova de Gaia, 16 de Fevereiro de 2015
O Diretor com competência subdelegada, (Telmo 
Filipe Quelhas Moreira, Dr.)
Data de Publicitação: 25/02/2015

EDT-CMVNG/2015/113
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) AN-
DRÉ FILIPE FONSECA FERREIRA, com último en-
dereço conhecido na Rua Óscar da Silva, n.º 65 
– 1.º - Porto, na qualidade de proprietário(a), con-
forme consta na Conservatória do Registo de Au-
tomóveis, de que a Polícia Municipal de Vila Nova 
de Gaia removeu no dia 25/01/2014, ao abrigo do 
art.º 163.º, n.º 1 alínea f) do Código da Estrada, da 
Rua do Fojo, freguesia de Canidelo, para o Estaleiro 
Municipal, sito na Rua do Passadouro, Freguesia da 
Madalena, o veículo Ligeiro de Mercadorias, marca 
Fiat modelo Punto, com a matrícula 80-03-QV.
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.
Proc. n.º 051/DMP/VA/14
EDOC/2014/54178
Vila Nova de Gaia, 16 de Fevereiro de 2015
O Diretor com competência subdelegada, (Telmo 
Filipe Quelhas Moreira, Dr.)
Data de Publicitação: 25/02/2015

EDT-CMVNG/2015/114
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 notificada a firma 
“ELEGANCE FASHION – IMP. E EXP. DE TEXTEIS, 
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UNIPESSOAL, LDA”, com última sede conhecida na 
Rua do Amparo, n.º 105/111 - Bonfim - Porto, na 
qualidade de proprietária, conforme consta na Con-
servatória do Registo de Automóveis, de que a Po-
lícia Municipal de Vila Nova de Gaia removeu no dia 
17/12/2013, ao abrigo do art.º 163.º, n.º 1 alínea 
f) do Código da Estrada, da Travessa do Património, 
freguesia de Mafamude, para o Estaleiro Municipal, 
sito na Rua do Passadouro, Freguesia da Madalena, 
o veículo Ligeiro de Mercadorias, marca Opel mode-
lo Movano, com a matrícula 64-25-QF.
Dispõe a notificada do prazo de 30 dias, contados 
do dia seguinte ao da publicação do presente Edi-
tal, para a reclamação do referido veículo, sob pena 
do mesmo ser considerado abandonado e adquirido 
pela Autarquia, conforme o previsto no n.º 4 do 
art.º 165.º do Código da Estrada, com as conse-
quências daí resultantes.
E para constar se faz o presente Edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos lugares de 
estilo.
Proc. n.º 068/13/DMP/VA
EDOC/2014/52318
Vila Nova de Gaia, 16 de Fevereiro de 2015
O Diretor com competência subdelegada, (Telmo 
Filipe Quelhas Moreira, Dr.)
Data de Publicitação: 25/02/2015

EDT-CMVNG/2015/115
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) AN-
TÓNIO JORGE MARTINS PEIXOTO, com último en-
dereço conhecido na Rua da Boavista, n.º 181 – 2.º 
- Porto, na qualidade de proprietário(a), conforme 
consta na Conservatória do Registo de Automóveis, 
de que a Polícia Municipal de Vila Nova de Gaia re-
moveu no dia 18/12/2013, ao abrigo do art.º 163.º, 
n.º 1 alínea f) do Código da Estrada, da Rua Agros 
dos Moinhos, freguesia de Mafamude, para o Esta-
leiro Municipal, sito na Rua do Passadouro, Fregue-
sia da Madalena, o veículo Ligeiro de Passageiros, 
marca Opel modelo Corsa, matrícula 80-81-RE.
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
Proc. n.º 073/13/DMP/VA
EDOC/2014/52322
Vila Nova de Gaia, 16 de Fevereiro de 2015

O Diretor com competência subdelegada, (Telmo 
Filipe Quelhas Moreira, Dr.)
Data de Publicitação: 25/02/2015

EDT-CMVNG/2015/116
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) GRA-
CIANO JORGE CARDOSO BESSA, com último ende-
reço conhecido na Praceta José Reis, Bloco II – Ent. 
18 - casa 21 - Porto, 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 09/10/2014, ao abrigo do 
art.º 49.º, n.º 1 alínea f) do Código da Estrada, da 
Travessa Honório T. Costa, freguesia de Mafamude, 
para o Estaleiro Municipal, sito na Rua do Passa-
douro, Freguesia da Madalena, o veículo Ligeiro de 
Passageiros, marca Opel modelo Astra, matrícula 
XO-79-31.
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.
Proc. n.º 134/DMP/VA/14
EDOC/2014/56085
Vila Nova de Gaia, 16 de Fevereiro de 2015
O Diretor com competência subdelegada, (Telmo 
Filipe Quelhas Moreira, Dr.)
Data de Publicitação: 25/02/2015

EDT-CMVNG/2015/117
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 notificada a firma 
“BELAS, SERVIÇO DE ROUPARIAS, LDA”, com última 
sede conhecida na Estrada Nacional 10 – Bobadela 
LRS, na qualidade de proprietária conforme consta 
na Conservatória do Registo de Automóveis, de que 
a Polícia Municipal de Vila Nova de Gaia removeu 
no dia 27/12/2013, ao abrigo do art.º 163.º, n.º 
1 alínea f) do Código da Estrada, da Rua do Outei-
ro, freguesia de Oliveira do Douro, para o Estaleiro 
Municipal, sito na Rua do Passadouro, Freguesia da 
Madalena, o veículo Ligeiro de Mercadorias, marca 
Citroen modelo Berlingo, com a matrícula 80-02-
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RH.
Dispõe o notificado do prazo de 30 dias, contados 
do dia seguinte ao da publicação do presente Edi-
tal, para a reclamação do referido veículo, sob pena 
do mesmo ser considerado abandonado e adquirido 
pela Autarquia, conforme o previsto no n.º 4 do 
art.º 165.º do Código da Estrada, com as conse-
quências daí resultantes.
E para constar se faz o presente Edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares de estilo 
Proc. n.º 086/13/DMP/VA
EDOC/2014/52336
Vila Nova de Gaia, 16 de Fevereiro de 2015
O Diretor com competência subdelegada, (Telmo 
Filipe Quelhas Moreira, Dr.)
Data de Publicitação: 25/02/2015

EDT-CMVNG/2015/118
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) Joana 
Patrícia da Costa Brito, com última morada conheci-
da na Rua Martins de Freitas, n.º 57 – casa 1 – Por-
to, 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 20/12/2014, ao abrigo do art.º 163.º, n.º 1 
alínea f) do Código da Estrada, da Praceta Gaspar 
da Costa Leite, freguesia de Oliveira do Douro, para 
o Estaleiro Municipal, sito na Rua do Passadouro, 
Freguesia da Madalena, o veículo Ligeiro de Passa-
geiros, marca Renault modelo Clio, com a matrícula 
22-30-AH.
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.
Proc. n.º 084/13/DMP/VA
EDOC/2014/52335
Vila Nova de Gaia, 09 de Fevereiro de 2015
O Diretor com competência subdelegada, (Telmo 
Filipe Quelhas Moreira, Dr.)
Data de Publicitação: 25/02/2015

EDT-CMVNG/2015/119
(PROC. º N º 0833/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-

nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 70º do Código de Procedimento Administrativo 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
lote de terreno nº 118 do alvará de loteamento nº 
45/96 sito entre os nºs 106 e 164 da Rua Manuel 
Luis Gomes Júnior, freguesia de Arcozelo, deste 
concelho, se encontra coberto de densa e variada 
vegetação, está consequentemente sem qualquer 
tipo de manutenção, constituindo perigo para a 
saúde pública, violando o disposto no artigo 33º e 
alínea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor, sendo que 
a infração ao aí disposto, constitui contraordenação 
passível de aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
Vila Nova de Gaia, 16 de dezembro de 2014.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 26/02/2015

EDT-CMVNG/2015/120
(PROC. º N º 0981/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
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PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 70º do Código de Procedimento Administrativo e 
por este meio que, tendo-se constatado que o lote 
de terreno nº 21 do alvará de loteamento nº 45/96, 
sito ao lado direito do nº 71 da Rua Professor Ade-
lino da Palma Carlos, freguesia de Arcozelo, deste 
concelho, se encontra coberto de densa e variada 
vegetação, está consequentemente sem qualquer 
tipo de manutenção, constituindo perigo para a 
saúde pública, violando o disposto no artigo 33º e 
alínea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor, sendo que 
a infração ao aí disposto, constitui contraordenação 
passível de aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 16 de dezembro de 2014.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 26/02/2015

EDT-CMVNG/2015/123
(PROC. º N º 1219/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-

nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 70º do Código de Procedimento Administrativo e 
por este meio que, tendo-se constatado que o lote 
de terreno com o nº 24 do alvará de loteamento 
nº 45/96 sito na Rua Professor Adelino de Palma 
Carlos, freguesia de Arcozelo, deste concelho, se 
encontra coberto de densa e variada vegetação, 
está consequentemente sem qualquer tipo de ma-
nutenção, constituindo perigo para a saúde pública, 
violando o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração ao 
aí disposto, constitui contraordenação passível de 
aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 30 de dezembro de 2014.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 26/02/2015

EDT-CMVNG/2015/124
(PROC. º N º 1219/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
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das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 70º do Código de Procedimento Administrativo e 
por este meio que, tendo-se constatado que o lote 
de terreno com o nº 22 do alvará de loteamento 
nº 45/96 sito na Rua Professor Adelino de Palma 
Carlos, freguesia de Arcozelo, deste concelho, se 
encontra coberto de densa e variada vegetação, 
está consequentemente sem qualquer tipo de ma-
nutenção, constituindo perigo para a saúde pública, 
violando o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração ao 
aí disposto, constitui contraordenação passível de 
aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 30 de dezembro de 2014.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 26/02/2015

EDT-CMVNG/2015/125
(PROC. º N º 1219/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 

da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 70º do Código de Procedimento Administrativo e 
por este meio que, tendo-se constatado que o lote 
de terreno com o nº 23 do alvará de loteamento 
nº 45/96 sito na Rua Professor Adelino de Palma 
Carlos, freguesia de Arcozelo, deste concelho, se 
encontra coberto de densa e variada vegetação, 
está consequentemente sem qualquer tipo de ma-
nutenção, constituindo perigo para a saúde pública, 
violando o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração ao 
aí disposto, constitui contraordenação passível de 
aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 30 de dezembro de 2014.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 26/02/2015

EDT-CMVNG/2015/126
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - RUA CENTRO 
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SOCIAL SÃO SALVADOR, GRIJÓ  
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 16 de Feve-
reiro de 2015, foi aprovada a seguinte POSTURA 
MUNICIPAL DE TRÂNSITO:
IMPLEMENTAÇÃO DE 2 SINAIS B2 (STOP), DESIG-
NADAMENTE, 1 SINAL JUNTO À INTERSECÇÃO COM 
A RUA DO ERMO E 1 SINAL JUNTO À INTERSECÇÃO 
COM A RUA DO CURRAL
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal 
Vila Nova de Gaia, 23 de Fevereiro de 2015.
O Vereador, (Dr. Manuel Monteiro)
Data de Publicitação: 26/02/2015

EDT-CMVNG/2015/127
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, VEREA-
DOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR DESPACHO 
Nº. 14/PCM/2014, DE 10 DE MARÇO,
FAZ SABER que, nos termos do n.º 1, do art.º 56º 
da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, se faz publi-
cidade à Minuta da Ata nº 04 respeitante à Reunião 
Pública realizada no dia 16 de fevereiro 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.
Vila Nova de Gaia, 25 de fevereiro de 2015.
O Vereador (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 26/02/2015

EDT-CMVNG/2015/128
(PROC. º N º 1278/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 70º do Código de Procedimento Administrativo 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
lote de terreno nº 63 do alvará de loteamento 
nº 45/96 sito na Rua Professor Ademar Alves, 2º 
lote á esquerda do nº 34 (sensivelmente em frente 
ao nº 89), freguesia de Arcozelo, deste concelho, 
se encontra coberto de densa e variada vegetação, 
está consequentemente sem qualquer tipo de ma-
nutenção, constituindo perigo para pessoas e bens, 
violando o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 

Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração ao 
aí disposto, constitui contraordenação passível de 
aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 23 de janeiro de 2015.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 26/02/2015

EDT-CMVNG/2015/129
(PROC. º N º 1278/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 70º do Código de Procedimento Administrativo 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
lote de terreno nº 64 do alvará de loteamento nº 
45/96 sito no gaveto da Rua Professor Ademar Alves 
com a Rua António Monteiro da Costa, freguesia de 
Arcozelo, deste concelho, se encontra coberto de 
densa e variada vegetação, está consequentemen-
te sem qualquer tipo de manutenção, constituindo 
perigo para pessoas e bens, violando o disposto no 
artigo 33º e alínea b) do artigo 49º do Regulamen-
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to Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e Lim-
peza Pública de Vila Nova de Gaia, atualmente em 
vigor, sendo que a infração ao aí disposto, constitui 
contraordenação passível de aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 23 de janeiro de 2015.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 26/02/2015

EDT-CMVNG/2015/130
(PROC. º N º 1119/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 70º do Código de Procedimento Administrativo 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
lote de terreno nº 132 do alvará de loteamento 
nº 45/96 sito ao lado esquerdo do nº 117/119 da 
Rua Manuel Luis Gomes Júnior, freguesia de Arco-
zelo, deste concelho, se encontra coberto de densa 
e variada vegetação, está consequentemente sem 
qualquer tipo de manutenção, constituindo perigo 
para a saúde pública, violando o disposto no arti-

go 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 con-
traordenação passível de aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 22 de dezembro de 2014.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 27/02/2015

EDT-CMVNG/2015/131
(PROC. º N º 1119/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 70º do Código de Procedimento Administrativo 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
lote de terreno nº 134 do alvará de loteamento 
nº 45/96 sito entre os lotes nºs 133 e 135 na Rua 
Manuel Luis Gomes Júnior, freguesia de Arcozelo, 
deste concelho, se encontra coberto de densa e va-
riada vegetação, está consequentemente sem qual-
quer tipo de manutenção, constituindo perigo para 
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a saúde pública, violando o disposto no artigo 33º 
e alínea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor, sendo que 
a infração ao aí disposto, constitui contraordenação 
passível de aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 22 de dezembro de 2014.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 27/02/2015

EDT-CMVNG/2015/132
(PROC. º N º 1119/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 70º do Código de Procedimento Administrativo 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
lote de terreno nº 135 do alvará de loteamento 
nº 45/96 sito entre os lotes nºs 134 e 136 na Rua 
Manuel Luis Gomes Júnior, freguesia de Arcozelo, 
deste concelho, se encontra coberto de densa e va-
riada vegetação, está consequentemente sem qual-

quer tipo de manutenção, constituindo perigo para 
a saúde pública, violando o disposto no artigo 33º 
e alínea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor, sendo que 
a infração ao aí disposto, constitui contraordenação 
passível de aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 22 de dezembro de 2014.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 27/02/2015

EDT-CMVNG/2015/133
(PROC. º N º 1119/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 70º do Código de Procedimento Administrativo e 
por este meio que, tendo-se constatado que o lote 
de terreno nº 136 do alvará de loteamento nº 
45/96 sito ao lado direito do nº 39 da Rua Manuel 
Luis Gomes Júnior, freguesia de Arcozelo, deste 
concelho, se encontra coberto de densa e variada 
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vegetação, está consequentemente sem qualquer 
tipo de manutenção, constituindo perigo para a 
saúde pública, violando o disposto no artigo 33º e 
alínea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor, sendo que 
a infração ao aí disposto, constitui contraordenação 
passível de aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 22 de dezembro de 2014.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 27/02/2015

EDT-CMVNG/2015/134
(PROC. º N º 1119/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 70º do Código de Procedimento Administrativo e 
por este meio que, tendo-se constatado que o lote 
de terreno nº 138 do alvará de loteamento nº 
45/96 sito na Rua Manuel Luis Gomes Júnior, con-
frontante com as traseiras do nº 39 da citada rua e 

com as traseiras do lote nº 136, confrontando com 
o lado direito do lote nº 139, freguesia de Arcozelo, 
deste concelho, se encontra coberto de densa e va-
riada vegetação, está consequentemente sem qual-
quer tipo de manutenção, constituindo perigo para 
a saúde pública, violando o disposto no artigo 33º 
e alínea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor, sendo que 
a infração ao aí disposto, constitui contraordenação 
passível de aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.-
Vila Nova de Gaia, 22 de dezembro de 2014.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 27/02/2015

EDT-CMVNG/2015/135
(PROC. º N º 1119/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 70º do Código de Procedimento Administrativo 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
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lote de terreno nº 139 do alvará de loteamento 
nº 45/96 sito entre os lotes nºs 138 140 na Rua 
Manuel Luis Gomes Júnior, freguesia de Arcozelo, 
deste concelho, se encontra coberto de densa e va-
riada vegetação, está consequentemente sem qual-
quer tipo de manutenção, constituindo perigo para 
a saúde pública, violando o disposto no artigo 33º 
e alínea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor, sendo que 
a infração ao aí disposto, constitui contraordenação 
passível de aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.-
Vila Nova de Gaia, 22 de dezembro de 2014.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 27/02/2015

EDT-CMVNG/2015/136
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) PAU-
LO ANDRÉ SANTOS LEAL, com último endereço co-
nhecido no Bairro do Bom Retiro – Rua Principal 

– casa 14 - Porto, 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 04/10/2014, ao abrigo do 
art.º 163.º, n.º 1 alínea f) do Código da Estrada, 
da Avenida Padre Alves Correia, freguesia de Santa 
Marinha, para o Estaleiro Municipal, sito na Rua do 
Passadouro, Freguesia da Madalena, o veículo Li-
geiro de Passageiros, marca Fiat modelo Uno, ma-
trícula XF-34-51.
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.
Proc. n.º 115/DMP/VA/14
EDOC/2014/28373
Vila Nova de Gaia, 16 de Fevereiro de 2015
O Diretor com competência subdelegada, (Telmo 
Filipe Quelhas Moreira, Dr.)
Data de Publicitação: 27/02/2015

EDT-CMVNG/2015/137
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) MA-
RIA AURORA OLIVEIRA SILVA TERRA REIS, com 
último endereço conhecido na Rua Padre Américo, 
Bloco 12 – Ent. 189 - casa 42 - Porto, na qualida-
de de proprietário(a), conforme consta na Conser-
vatória do Registo de Automóveis, de que a Polí-
cia Municipal de Vila Nova de Gaia removeu no dia 
12/10/2013, ao abrigo do art.º 163.º, n.º 1 alínea 
f) do Código da Estrada, da Rua Cândido dos Reis, 
freguesia de Santa Marinha, para o Estaleiro Muni-
cipal, sito na Rua do Passadouro, Freguesia da Ma-
dalena, o veículo Ligeiro de Passageiros, marca Re-
nault modelo Laguna, com a matrícula 66-GP-08.
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 
Proc. n.º 038/13/DMP/VA
EDOC/2014/52306
Vila Nova de Gaia, 16 de Fevereiro de 2015
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O Diretor com competência subdelegada, (Telmo 
Filipe Quelhas Moreira, Dr.)
Data de Publicitação: 27/02/2015

EDT-CMVNG/2015/138
(PROC. º N º 1038/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 70º do Código de Procedimento Administrativo e 
por este meio que, tendo-se constatado que o ter-
reno sito com uma frente para a Rua Sargento Sil-
va, confrontando com as traseiras do edifício mul-
tifamiliar localizado na Rua Leira da Relva dos nºs 
29 a 141, freguesia de S. Félix da Marinha, 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 art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.

E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 23 de janeiro de 2015.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 27/02/2015

EDT-CMVNG/2015/139
(PROC. º N º 0620/2014 – 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 nº 1 do arti-
go 70º do Código de Procedimento Administrativo e 
por este meio que, tendo-se constatado que o ter-
reno localizado no gaveto da Rua Henrique Galvão, 
junto ao n.º 28 / Rua Onofre Domingues Ferreira, 
freguesia de Gulpilhares, deste concelho, se encon-
tra coberto de densa e variada vegetação, está con-
sequentemente sem qualquer tipo de manutenção, 
constituindo perigo em caso de incêndio, risco para 
a saúde pública e consequentemente perigo para 
pessoas e bens, violando o disposto na 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.-
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 7 de janeiro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
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Data de Publicitação: 27/02/2015

EDT-CMVNG/2015/140
(PROC. º N º 0594/2013 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 70º do Código de Procedimento Adminis-
trativo e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer titulo detenha o terreno 
sito ao lado esquerdo do nº 278 da Travessa dos 
Vinheiros, freguesia de S. Félix da Marinha, 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 Urba-
nos e Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, atual-
mente 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 2014.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 27/02/2015

EDT-CMVNG/2015/141
(PROC. º N º 0407/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 70º do Código de Procedimento Administrativo e 
por este meio que, tendo-se constatado que o ter-
reno sito entre os nºs 29 e 85 da Rua Nova da Bela, 
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 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 proprietário do terreno em causa 
(António Jorge Oliveira Passos), no sentido de dar 
execução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
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consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 30 de dezembro de 2014.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 27/02/2015

EDT-CMVNG/2015/142
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) Feli-
ciano Alberto Gonçalves Vieira, com última morada 
conhecida na Avenida das Ribeiras, n.º 895 – 4.º 
Esq.º – Perafita, 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 18/12/2013, ao abrigo do 
art.º 163.º, n.º 1 alínea f) do Código da Estrada, da 
Rua Aureliano Lima, freguesia de Mafamude, para 
o Estaleiro Municipal, sito na Rua do Passadouro, 
Freguesia da Madalena, o veículo Ligeiro de Passa-
geiros, marca Renault modelo Scenic, com a matrí-
cula 06-86-RD.
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.
Proc. n.º 072/13/DMP/VA
EDOC/2014/52321
Vila Nova de Gaia, 05 de Fevereiro de 2015
O Diretor com competência subdelegada, (Telmo 
Filipe Quelhas Moreira, Dr.)
Data de Publicitação: 27/02/2015

EDT-CMVNG/2015/143
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) Rui 
Manuel Teixeira Poinho, com última morada conhe-
cida na Travessa Viscondessa do Rosário – bloco 2 
1.º Dt.º - Bairro Telhado – Chaves, na qualidade 
de proprietário(a) conforme consta na Conserva-
tória do Registo de Automóveis, de que a Polícia 
Municipal de Vila Nova de Gaia removeu no dia 

21/11/2014, ao abrigo do art.º 163.º, n.º 1 alínea 
f) do Código da Estrada, da Praceta Alferes Pereira, 
freguesia de Santa Marinha, para o Estaleiro Mu-
nicipal, sito na Rua do Passadouro, Freguesia da 
Madalena, o veículo Ligeiro de Passageiros, marca 
Seat Ibiza, com a matrícula 22-28-FL.
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.
Proc. n.º 131/DMP/VA/14
EDOC/2014/57855
Vila Nova de Gaia, 05 de Fevereiro de 2015
O Diretor com competência subdelegada, (Telmo 
Filipe Quelhas Moreira, Dr.)
Data de Publicitação: 27/02/2015

*EDT-CMVNG/2015/65
Eng.º SERAFIM SILVA MARTINS, PRESIDENTE DO 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE «ÁGUAS E 
PARQUE BIOLÓGICO DE GAIA, EM, S.A".
TORNA PÚBLICO nos termos do n.1 do art.º 17.° do 
Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, os resulta-
dos obtidos nas análises efetuadas à agua destina-
da ao consumo humano de 1 de Outubro até 31 de 
Dezembro de 2014.
Vila Nova de Gaia, 02 de Fevereiro de 2015.
O Conselho de Administração
Data de Publicitação: 04/02/2015
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